Agenda
Zitting van de Gemeenteraad van 16 november 2020 om 20 uur te Dorp 22,
9290 Berlare
Als gevolg van de federale maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te
dijken en gezien de huidige stijgende besmettingscurve, heeft de burgemeester op
5 november 2020 bij hoogdringendheid beslist de gemeenteraad digitaal te houden.
Pers en publiek kunnen evenwel de audiovisuele livestream volgen (link zal worden
toegevoegd).
De zitting is voor publiek eveneens digitaal te beluisteren (enkel audio) via http://webberlare.streamovations.be. Zowel op het moment zelf, als achteraf.
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 28 september 2020;
2.
Bekrachtigen politiebesluit burgemeester van 5/11/2020: beslissen tot het houden van een
digitale gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn en de maatregelen tot
democratische transparantie, zolang de huidige maatregelen voor telewerk gelden;
3.
Verhogen van het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden;
4.
Kennisnemen van het openbaar vervoerplan korte termijn;
5.
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende de aanpassing van de parkeersituatie in de
Baron Tibbautstraat, ter hoogte van huisnummers 5b tot 17 en 4 tot 10;
6.
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende de aanpassing van de parkeersituatie in de
Burgs. De Lausnaystraat, ter hoogte van huisnummer 6 tot 22 en 13 tot 29;
7.
Kennis nemen: aankoop 5 kleine wendbare schrobzuigmachines;
8.
Goedkeuren bestek: Uitbreiding en renovatie gemeenteschool Uitbergen/Berlare.;
9.
Kennisnemen van het vervangen voetpadkasten SK Berlare;
10. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunning herstel riolering Broekstraat volgens de Riopact
overeenkomst door Aquafin;
11. Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze raamovereenkomst ruimen rioleringen 2021 2024;
12. Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze raamovereenkomst ruimen rioolkolken 2021 2024;
13. Goedkeuren gemeentelijk aandeel in glasvezelverbinding Hulpverleningszone Oost voor post
Berlare en principieel goedkeuren gedeeltelijk verschuiven kredieten in strategisch
meerjarenplan 2020-2024 voor de investeringsenveloppe 'Glasvezelnetwerk';
14. Goedkeuren verschuiving investeringsbudget 2021 voor vervroegde vervanging van computers
en laptops in kader van telewerk;
15. Goedkeuren uitstel einddatum nominatieve subsidie Thor Donkmeer;
16. Goedkeuren verdelen middelen Vlaams noodfonds corona voor cultuur, jeugd en sport en
goedkeuren bijkomende maatregelen;
17. Goedkeuren compensatie voor foorkramers die een vaste standplaats hebben op de kermissen
te Berlare;
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Kennisnemen verlenging geldigheidsduur corona-waardebon;
Kennisnemen van het viseren bij hoogdringendheid voor de uitgaven van het cadeaubonproject;
Goedkeuren subsidiereglement ter ondersteuning van consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen;
Principieel akkoord gaan met de intentie om mee te werken aan de realisatie van een Unesco
Geopark Schelde Delta;
Goedkeuren reglement Berlaarse cadeaubon;
Goedkeuren opdrachtdocument lening op lange termijn;
Aktenemen van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen;
Aktenemen van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare;
Aktenemen van het budget 2021 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere;
Aktenemen van de budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare;
Goedkeuren belasting op niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten;
Goedkeuring mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de
elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties;
Goedkeuren voorstel tot ontbinding van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband OostVlaanderen (ERSV);
Goedkeuren concessievoorwaarden cafetaria sporthal Berlare;
Goedkeuren kwijtschelden huur concessies cultuurcafé en cafetaria sporthal Overmere voor de
periode van verplichte sluiting als gevolg van de coronacrisis;
Goedkeuren intekenen raamovereenkomst via CREAT/Farys: leveren van brandstof voor
gebouwen, machines en voertuigen;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze leveren van fruit en drank aan gemeentelijke
diensten;
Kennisnemen toetreding activiteit openbare verlichting en goedkeuring formalisering
gemeentelijk inbreng in natura;
Mondelinge vragen.

