Notulen van de vergadering van de
Gemeenteraad van Berlare van
14 december 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, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Verdonck Wim, Van Hee Jan,
raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20 uur.

Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 30 november 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 30 november 2020 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://web-berlare.streamovations.be/sessions/reference/raadvoor-maatschappelijk-welzijn-30-november-2020) van 30 november 2020.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
2.

Aanvaarden schenking archeologische vondsten van DDS-Verko

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder artikel 43 §2 13° betreffende het definitief aanvaarden van schenkingen en het
aanvaarden van legaten;
 Gelet op het voorstel van DDS-Verko om de archeologische vondsten, afkomstig van opgravingen
Kerkveld en Nieuwdonk, te schenken aan gemeente Berlare.
 Gelet op het feit dat het de vondsten betreft, door DDS-Verko aangekocht van een particulier, na
uitgraving van de Nieuwdonk in de jaren ’70.
 Overwegende dat het waardevolle vondsten zijn uit het pleistoceen met mammoettanden,
beenderen en silexstenen van de eerste bewoners (Neanderthalers). Het betreft een kleine
collectie van potscherven, afkomstig uit opgravingen in het Kerkveld;
 Overwegende dat de exacte locaties voor bewaring best wordt gedelegeerd naar een werkgroep
met vertegenwoordigers van DDS-Verko, dienst openbare werken en dienst cultuur;
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 Overwegende dat de objecten een goeie bewaarplaats zullen krijgen en onderwerp zullen uitmaken
van tijdelijke tentoonstellingen;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Aanvaardt de schenking van de archeologische vondsten door DDS-Verko.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Kennisnemen goedkeuring jaarrekening 2019 door de gouverneur

DE RAAD,
 Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 24/11/2020 bezorgd via het digitaal loket
betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2019. Hierbij werden via mail technische
opmerkingen gegeven;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22/12/2017 inzonderheid op artikel 56 en 332;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het
financieel boekjaar 2019 van de gemeente Berlare.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
4.

Goedkeuren retributiereglement betreffende verwerking van dode dieren

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren;
 Overwegende dat volgens deze wet de eigenaar van een zwervend, verloren of achtergelaten dier
de vergoeding is verschuldigd voor de opname, de verzorgings- en de hoedekosten ongeacht of de
eigenaar het dier al of niet terugeist;
 Overwegende het collegebesluit van 23/10/2020 betreffende de goedkeuring van de interne
procedure bij opvang dode of gewonde dieren;
 Overwegende dat wordt voorgesteld om voor de verwerking van dode dieren door de gemeente
een retributie vast te stellen;
 Overwegende dat dode dieren op openbaar domein worden opgehaald door dienst openbare
werken;
 Overwegende dat een dood dier (niet eigen dier) gevonden op privéterrein, de
verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het perceel om te verwerken en de kosten hiervoor
hoog kunnen oplopen;
 Overwegend dat de gemeente deze personen de kans geven het dier over te dragen aan de dienst
openbare werken;
 Overwegende dat wilde dieren die niet gestorven zijn door aanrijding of jachtactiviteiten, worden
opgehaald door gespecialiseerde diensten;
 Overwegende dat er vroeger geen chiplezer aanwezig was op de dienst openbare werken
waardoor de eigenaars van de dieren niet konden worden geïdentificeerd;
 Overwegende dat de eigenaars van de opgehaalde dode dieren de keuze hebben om het dier op te
halen of om het dier te laten verwerken door de gemeente;
 Overwegende dat het voor de burger een meerwaarde is om de retributie voor de verwerking van
dode dieren vast te leggen;
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 Overwegende dat de effectieve verwerking van de dode dieren gebeurt door een gespecialiseerde
firma;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2021 voor onbepaalde duur, een
retributie op de verwerking van dode dieren.
ART. 2
Bepaalt dat de retributie voor de verwerking van een dood dier wordt vastgesteld op 50,00 euro.
ART. 3
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van een dier dat dood gevonden is op het openbaar
domein en indien deze wenst dat het dier opgehaald wordt door een erkende verwerker.
ART. 4
De eigenaar van een perceel waar een niet eigen dood dier gevonden wordt, kan zijn
verantwoordelijkheid voor de verwerking overdragen aan de gemeente. Zo kan de eigenaar van het
dier worden opgespoord.
ART. 5
Ook in dit geval is de retributie verschuldigd door de eigenaar van het dier, indien deze wenst dat het
dier opgehaald wordt door een erkende verwerker.
ART. 6
De betaling van de retributie gebeurt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van factuur. Bij wanbetaling zal
de retributie burgerrechtelijk worden ingevorderd.
ART. 7
De gemeente staat niet in voor de verwerking van dode dieren in andere dan de bovenvermelde
situaties.
ART. 8
Bepaalt dat volgende diensten een afschrift krijgen van dit besluit:
- dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
- dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
- dienst financiën (financiën@berlare.be)
ART. 9
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
5.

Goedkeuren bestek, lastvoorwaarden en raming: ramen reinigen 2021-2024
(gemeente en OCMW)

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, 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 57,
en inzonderheid artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat;
 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 “Ramen reinigen 2021-2024 (gemeente en
OCMW)” een bestek met nr. 2020/55 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Perceel 1 (Site Berlare), raming: 9.200,00 euro exclusief btw of 11.132,00 euro inclusief 21%
btw;
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* Verlenging 1 (Site Berlare), raming: 9.200,00 euro exclusief btw of 11.132,00 euro inclusief 21%
btw;
* Verlenging 2 (Site Berlare), raming: 9.200,00 euro exclusief btw of 11.132,00 euro inclusief 21%
btw;
* Verlenging 3 (Site Berlare), raming: 9.200,00 euro exclusief btw of 11.132,00 euro inclusief 21%
btw;
* Perceel 2 (Site Overmere), raming: 3.400,00 euro exclusief btw of 4.114,00 euro inclusief 21%
btw;
* Verlenging 1 (Site Overmere), raming: 3.400,00 euro exclusief btw of 4.114,00 euro inclusief
21% btw;
* Verlenging 2 (Site Overmere), raming: 3.400,00 euro exclusief btw of 4.114,00 euro inclusief
21% btw;
* Verlenging 3 (Site Overmere), raming: 3.400,00 euro exclusief btw of 4.114,00 euro inclusief
21% btw;
* Perceel 3 (Site Uitbergen - Donk), raming: 5.880,00 euro exclusief btw of 7.114,80 euro inclusief
21% btw;
* Verlenging 1 (Site Uitbergen - Donk), raming: 5.880,00 euro exclusief btw of 7.114,80 euro
inclusief 21% btw;
* Verlenging 2 (Site Uitbergen - Donk), raming: 5.880,00 euro exclusief btw of 7.114,80 euro
inclusief 21% btw;
* Verlenging 3 (Site Uitbergen - Donk), raming: 5.880,00 euro exclusief btw of 7.114,80 euro
inclusief 21% btw;
* Perceel 4 (Site Zilverberk), raming: 525,00 euro exclusief btw of 635,25 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 1 (Site Zilverberk), raming: 525,00 euro exclusief btw of 635,25 euro inclusief 21%
btw;
* Verlenging 2 (Site Zilverberk), raming: 525,00 euro exclusief btw of 635,25 euro inclusief 21%
btw;
* Verlenging 3 (Site Zilverberk), raming: 525,00 euro exclusief btw of 635,25 euro inclusief 21%
btw;
* Perceel 5 (Site Baron Tibbautstraat), raming: 1.410,00 euro exclusief btw of 1.706,10 euro
inclusief 21% btw;
* Verlenging 1 (Site Baron Tibbautstraat), raming: 1.410,00 euro exclusief btw of 1.706,10 euro
inclusief 21% btw;
* Verlenging 2 (Site Baron Tibbautstraat), raming: 1.410,00 euro exclusief btw of 1.706,10 euro
inclusief 21% btw;
* Verlenging 3 (Site Baron Tibbautstraat), raming: 1.410,00 euro exclusief btw of 1.706,10 euro
inclusief 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 81.660,00 euro
exclusief btw of 98.808,60 euro inclusief 21% btw (17.148,60 euro Btw medecontractant);
Overwegende dat percelen 1, 2, 3, 4 en 5 worden afgesloten voor een duur van 1 jaar (20212022) met 3 keer stilzwijgende verlenging zonder tegenbericht;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat gemeente
Berlare de procedure zal voeren en in naam van OCMW Berlare bij de gunning van de opdracht zal
optreden;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2021 en
de komende 3 jaren, op budgetcode 6103010/005000, 6103010/011000, 6103010/020000,
6103010/041000, 6103010/070000, 6103010/070301, 6103010/070302, 6103010/070504,
6103010/070505, 6103010/070506, 6103010/070507, 6103010/074001, 6103010/074002,
6103010/080100 en 6103010/094500 en alsook op budgetcode 6103020/095201,
6103020/095202, 6103020/095300, 6103020/090010 en 6103020/011000;
Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2020/55 en de raming voor de opdracht “Ramen
reinigen 2021-2024 (gemeente en OCMW)”, 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 81.660,00 euro exclusief btw of
98.808,60 euro inclusief 21% btw (17.148,60 euro btw medecontractant).
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
ART. 3
Benadrukt dat in geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, elk deelnemend
bestuur mee verantwoordelijk is voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de
opdracht.
ART. 4
Bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de deelnemende besturen.
ART. 5
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget 2021 en de volgende 3 jaren.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
6.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze groenonderhoud en -aanleg door
projecten sociale economie 2021-2024

DE RAAD,
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 15 (toegang
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie
van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben) en artikel 36 en artikel 57, en
inzonderheid artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat 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 “Groenonderhoud en -aanleg door projecten
sociale economie” een bestek met nr. 2021/05 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie), raming:
102.050,00 euro exclusief btw of 123.480,50 euro inclusief 21% btw, en dat het maximale
bestelbedrag 102.300,00 euro incl. btw bedraagt, waarvan 72.300,00 euro excl. BTW voor de
opdrachten voor gemeente Berlare en tot 30.000 euro excl. BTW voor opdrachten voor OCMW
Berlare;
* Verlenging 1 (Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie), raming:
102.050,00 euro exclusief btw of 123.480,50 euro inclusief 21% btw, en dat het maximale
bestelbedrag 102.300,00 euro incl. btw bedraagt, waarvan 72.300,00 euro excl. BTW voor de
opdrachten voor gemeente Berlare en tot 30.000 euro excl. BTW voor opdrachten voor OCMW
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Berlare;
* Verlenging 2 (Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie), raming:
102.050,00 euro exclusief btw of 123.480,50 euro inclusief 21% btw, en dat het maximale
bestelbedrag 102.300,00 euro incl. btw bedraagt, waarvan 72.300,00 euro excl. BTW voor de
opdrachten voor gemeente Berlare en tot 30.000 euro excl. BTW voor opdrachten voor OCMW
Berlare;
* Verlenging 3 (Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie), raming:
102.050,00 euro exclusief btw of 123.480,50 euro inclusief 21% btw, en dat het maximale
bestelbedrag 102.300,00 euro incl. btw bedraagt, waarvan 72.300,00 euro excl. BTW voor de
opdrachten voor gemeente Berlare en tot 30.000 euro excl. BTW voor opdrachten voor OCMW
Berlare;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 408.200,00 euro
exclusief btw of 493.922,00 euro inclusief 21% btw (85.722,00 euro Btw medecontractant);
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 4 jaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Gemeente
Berlare de procedure zal voeren en in naam van OCMW Berlare bij de gunning van de opdracht zal
optreden;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2021, op
budgetcode 6103551/068003 en in het budget van de volgende jaren;
Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
Gehoord de administratieve verbetering ter zitting: op pagina 6 van het voorliggende bestek onder
de titel plaatsbezoek dient de datum 2021 te zijn ipv 2024

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring te verlenen aan het verbeterde bestek met nr. 2021/05 en de raming voor de opdracht
“Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie”, 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 408.200,00 euro
exclusief btw of 493.922,00 euro inclusief 21% btw (85.722,00 euro btw medecontractant).
ART. 2
De bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
ART. 3
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de
opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele
integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.
ART. 4
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
ART. 5
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
ART. 6
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
ART. 7
De uitgave voor deze opdracht te voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode
6103551/068003 en in het budget van de volgende jaren.
ART. 8
Van dit besluit zal melding worden gegeven conform de bepalingen opgenomen in het decreet lokaal
bestuur.
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7.

Goedkeuren bestek "Bijstand onderhoud openbaar domein"

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 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 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 36 en artikel 57
en artikel 43;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Bijstand onderhoud openbaar domein” een bestek
met nr. 2021/06 werd opgesteld door de ontwerper;
 Overwegende dat deze overheidsopdracht tot doel heeft een opdracht uit te schrijven om de dienst
openbare werken bijstand te verlenen voor werken waar ze niet beschikken over het nodige
materiaal of indien door onvoorziene omstandigheden de werken niet door eigen diensten kunnen
uitgevoerd worden.
 Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Bijstand onderhoud openbaar domein), raming: 38.275,00 euro exclusief btw of
44.624,82 euro inclusief btw, en dat het maximale bestelbedrag 55.000,00 euro incl. btw bedraagt;
* Verlenging 1 (Bijstand onderhoud openbaar domein), raming: 38.275,00 euro exclusief btw of
44.624,82 euro inclusief btw, en dat het maximale bestelbedrag 55.000,00 euro incl. btw bedraagt;
* Verlenging 2 (Bijstand onderhoud openbaar domein), raming: 38.275,00 euro exclusief btw of
44.624,82 euro inclusief btw, en dat het maximale bestelbedrag 55.000,00 euro incl. btw bedraagt;
* Verlenging 3 (Bijstand onderhoud openbaar domein), raming: 38.275,00 euro exclusief btw of
44.624,82 euro inclusief btw, en dat het maximale bestelbedrag 55.000,00 euro incl. btw bedraagt;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 153.100,00 euro
exclusief btw of 185.251,00 euro inclusief btw (32.151,00 euro btw medecontractant);
 Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 1 maart 2021 tot 31
december 2021, met mogelijkheid tot 3 stilzwijgende verlengingen van 1 jaar;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 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 2021, op
budgetcodes 6103510/031000 en 6103510/068003 en in het budget van de volgende jaren;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2021/06 en de raming voor de opdracht “Bijstand
onderhoud openbaar domein”, 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 153.100,00 euro exclusief btw of
185.251,00 euro inclusief btw (32.151,00 euro btw medecontractant).
ART. 2
De bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
ART. 3
De aankondiging van de opdracht in te vullen en bekend te maken op nationaal niveau.
ART. 4
De uitgave voor deze opdracht te voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcodes
6103510/031000 en 6103510/068003 en in het budget van de volgende jaren.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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8.

Goedkeuren bestek ontwerpstudie herinrichting Brielstraat

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° (het
geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van 214.000,00 euro niet) en artikel 57;
 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 het Masterplan Donkfront, een gemeentelijke studie over het gebied
Brielstraat/Donklaan, waarin een toekomstvisie voor de Brielstraat en omgeving werd voorgesteld;
 Overwegende het opgemaakte Onthaalplan Kalkense Meersen Donkmeer, een plan dat een
onthaalvisie bevat voor het 1500ha groengebied, over de gemeenten Laarne, Wichelen, Wetteren
en Berlare;
 Overwegende de studie Uitwerking acties onthaalplan voor Berlare, waarbij algemene
ontwerpprincipes voor het Donkmeer en omgeving zijn opgemaakt, gespecifieerd voor enkele
deellocaties waaronder de omgeving Donkere Wolk en ‘t Brugsken;
 Overwegende het lopende Natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer (VLM/ANB), waarbij
voorzien wordt om de oever langsheen de Brielstraat te heraanleggen met natuurtechnische
oevers;
 Overwegende dat het een opportuniteit is om het gemeentelijk openbaar domein af te stemmen op
de geplande aanpassingswerken aan de oever, waardoor als resultaat één nieuw visueel geheel
wordt beoogd;
 Overwegende de verwerving van de site Donkere Wolk, een grond met bijzondere potenties in de
toekomstige ontwikkeling van het Donkgebied;
 Overwegende de lopende studie Rereatiepool Donk, een plan dat een toekomstvisie geeft op
verblijfs- en dagrecreatie in het Donkgebied en waarbij ook gefocust wordt op kwalitatieve
inrichting van het openbaar domein met aandacht voor (toeristische) verkeersstromen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herinrichting Brielstraat” op 04/12/2020 een
bestek met nr. 2020/51 werd opgesteld door de dienst openbare werken;
 Overwegende dat deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
* Vast gedeelte : Deelopdracht 1A: Haalbaarheidsstudie
* Vast gedeelte : Deelopdracht 1B: Ontwerpstudie tot en met opvolging van de
aanbestedingsprocedure
* Vast gedeelte : Deelopdracht 1C: Begeleiding van de uitvoering der werken
* Vast gedeelte : Deelopdracht 1D : Veiligheidscoördinatie
* Voorwaardelijk gedeelte : Deelopdracht 2A : Studie grondinname
* Voorwaardelijk gedeelte : Deelopdracht 2B : Haalbaarheidsstudie nutsleidingen
* Voorwaardelijk gedeelte : Deelopdracht 2C : Aanvullende studies gerelateerd aan het project
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 165.000,00 euro exclusief btw
of 199.650,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020,
op budgetcode 2200000/005000-DONKFRONT.-Donkfront (actieplan AP3) (actie A3).
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
 Gehoord de opmerking dat in het bijgevoegde bestek vermeld staat dat er goedkeuring zal zijn op
de zitting van 16 november; dat dit zal aangepast worden naar 14 december.
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BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2020/51 en de raming voor de opdracht
“Herinrichting Brielstraat”, 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 165.000,00 euro exclusief btw of 199.650,00 euro inclusief
21% btw.
ART. 2
De bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
ART. 4
De uitgave voor deze opdracht te voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2200000/005000-DONKFRONT.-Donkfront (actieplan AP3) (actie A3).
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
9.

Goedkeuren takenpakket RioPact 2021

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op ons besluit van 18/12/2007 houdende goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tussen
De Watergroep en de gemeente Berlare betreffende de sanering van het door de VMW aan haar
abonnees geleverde water;
 Overwegende dat vanaf 01/01/2008 een bijdrage voor opvang en transport van afvalwater (BOT)
wordt aangerekend op de waterfactuur;
 Overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit vanaf 18/12/2013 deze bijdrage werd aangepast;
 Overwegende dat het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater een verdere
uitbouw, onderhoud en beheer vereist van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur en het gemeentelijk
rioleringsnet;
 Overwegende dat bepaalde taken van deze opdracht financiële, administratieve en technische
inspanningen vergt, die best kunnen uitgevoerd worden in samenwerking met een ervaren en
gespecialiseerd bedrijf;
 Overwegende dat De Watergroep, in samenwerking met Aquafin, daarom een specifiek
takenpakket voorstelt als takenlijst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel;
 Gelet op ons besluit van 18/12/2008 houdende ondertekening van de overeenkomst tussen de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente betreffende de uitbouw, het
onderhoud en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel met als bijlage de takenlijst voor
de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel;
 Overwegende dat sommige taken jaarlijks terug komen, andere taken eenmalig zijn en soms lopen
over meerdere jaren;
 Overwegende dat gemeente Berlare per jaar dan ook het takenpakket dient vast te stellen;
 Overwegende het voorstel Riopact-takenpakket 2021 als bijlage bij dit agendapunt met een
financiële raming van 154.448,00 euro (excl. btw), bestaande uit:
- studies en adviezen: 41.265,00 euro
- beheer infrastructuur: 65.747,00 euro
- projecten en aansluitingen: 44.380,00 euro
- flankerende services: 3.056,00 euro
 Overwegende dat in het budget 2021 de nodige kredieten werden voorzien;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt het takenpakket 2021 voor Riopact-gemeente goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit
takenpakket gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Keurt de financiële planning van het in ART. 1 goedgekeurde takenpakket goed. Ze bevat ramingen
van de uurlonen en kosten voor materialen voor een totaalbedrag van 154.448,00 euro (excl. btw) en
bestaat uit:
- studies en adviezen: 41.265,00 euro
- beheer infrastructuur: 65.747,00 euro
- projecten en aansluitingen: 44.380,00 euro
- flankerende services: 3.056,00 euro
ART. 3
Bepaalt dat opdrachten door het college van burgemeester en schepenen worden toegewezen binnen
de voorziene kredieten.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De Watergroep
- Aquafin
- de financieel directeur;
- afdeling openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

Goedkeuren subsidies 2021 noordzuid

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/11/2010 houdende het subsidiereglement voor derdeen vierdewereldprojecten;
 Gelet op verleende visum met nummer 2020-095 met voorwaarden;
Er kan visum verleend worden onder voorwaarde van goedkeuring van de aanpassing
meerjarenplan 2020-2025 en kredieten voor 2021;
 Overwegende dat 3 projecten tijdig werden ingediend, waarvan er 3 voldoen aan de
subsidiecriteria;
 Overwegende de beoordeling van de dossiers in de raad van bestuur van de Mondiale Raad Berlare
met volgend voorstel:
1) Finado vzw – werkgroep Ethiopië: Opstarten van warme maaltijden, de
renovatie/heropbouw shelter en keuken, sensibilisering rond hygiëne en sanitair om handen
te wassen voor en na eten.
- Totale kostprijs project: +- 13435
- Subsidievraag: 3.000,00 euro
- Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 3.000,00 euro
2) Face for children in need vzw: In stand houden en verdere ontwikkeling van het
residentieel verblijf voor een honderdtal kinderen in het crisiscentrum voor straatkinderen van
El Salaam/Caïro, met het oog op onderwijs in de Child Friendly school of het officiële
onderwijsnet. Einddoel is gezinshereniging (ook pleeggezinnen) en voltooien van een
opleiding om een plaats te vinden in de reguliere maatschappij
- Totale kostprijs project: 66.703,00 euro
- Subsidievraag: 3.500,00 euro
- Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 3.500,00 euro
3) The Village vzw: PROUD-project. Aan de gemeente Berlare vragen ze een bijdrage voor het
bouwproject. Hiermee willen ze de gemeenschapskantine verder afwerken. Deze kantine zal
vanaf 2023 gebruikt worden voor sociaal-culturele activiteiten en vanaf 2024 voor
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commerciële activiteiten. Door de corona-crisis willen ze meer online fondswervingen doen en
hun project visueel voorstellen. Daarom vragen ze ook een bijdrage om een mobiele
informatietoren te kopen. Hierop zullen filmpjes en foto’s van het project getoond kunnen
worden.
- Totale kostprijs project: 25.000,00 euro
- Subsidievraag: 4.000,00 euro
- Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 3.500,00 euro
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Hecht goedkeuring projectsubsidies aan volgende projecten:
Finado vzw – werkgroep Ethiopië: Opstarten van warme maaltijden, de
renovatie/heropbouw shelter en keuken, sensibilisering rond hygiëne en sanitair om handen
te wassen voor en na eten: 3.000,00 euro
Face for children in need vzw: In stand houden en verdere ontwikkeling van het
residentieel verblijf voor een honderdtal kinderen in het crisiscentrum voor straatkinderen van
El Salaam/Caïro, met het oog op onderwijs in de Child Friendly school of het officiële
onderwijsnet. Einddoel is gezinshereniging (ook pleeggezinnen) en voltooien van een
opleiding om een plaats te vinden in de reguliere maatschappij : 3.500,00 euro
The Village vzw: PROUD-project. Aan de gemeente Berlare vragen ze een bijdrage voor het
bouwproject. Hiermee willen ze de gemeenschapskantine verder afwerken. Deze kantine zal
vanaf 2023 gebruikt worden voor sociaal-culturele activiteiten en vanaf 2024 voor
commerciële activiteiten. Door de corona-crisis willen ze meer online fondswervingen doen en
hun project visueel voorstellen. Daarom vragen ze ook een bijdrage om een mobiele
informatietoren te kopen. Hierop zullen filmpjes en foto’s van het project getoond kunnen
worden: 3.500,00 euro
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien
in het budget van 2021.
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 van de gemeente Berlare
(gretavanboven@gmail.com);
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
11.

Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2019 ILV Burensportdienst Schelde-Durme
en kennisnemen budget 2020

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017; en meer in het bijzonder de artikelen 40, 392395;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/04/2004 houdende de overeenkomst betreffende de
oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/03/2015 houdende de goedkeuring van de vernieuwde
statuten van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
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 Gelet op het feit dat de statuten stipuleren dat de rekening en het jaarverslag van de Interlokale
Vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten;
 Overwegende dat uit de staat van de ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 7559,57 euro meer
werd ontvangen dan uitgegeven nl. 55027,34 euro uitgaven tegenover 62586,91 euro
ontvangsten;
 Overwegende dat het totaal saldo eind 2019 27049,41 euro bedraagt;
 Overwegende dat het voorstel van het budget 2019 sluit in 73150,00 euro ontvangsten en
71800,00 uitgaven.
 Overwegende dat de jaarrekening 2019, het jaarverslag 2019 en het budget 2020 werden
goedgekeurd door de algemene vergadering van Interlokale Vereniging Burensportdienst ScheldeDurme van 5/03/2020.
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 van Interlokale Vereniging Schelde-Durme goed.
ART. 2
Neemt kennis van het budget 2020 van de Interlokale Vereniging Schelde-Durme.
ART. 3
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Dienst vrije tijd
- Penningmeester Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme, p/a Warandelaan
13, 9230 Wetteren.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
12.

Goedkeuren projectsubsidies jeugd 2021

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 6/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, zoals gewijzigd op 19/12/2014,
03/07/2015, 20/05/2016 en 22/12/2017;
 Gelet op het bestaande reglement ‘Erkenning en subsidiëring van het particuliere jeugdwerk in
Berlare’, zoals aangenomen bij het gemeenteraadsbesluit van 8/06/2009;
 Gelet op verleende visum met nummer 2020-094 met voorwaarden;
Er kan visum verleend worden onder voorwaarde van goedkeuring van de aanpassing
meerjarenplan 2020-2025 en kredieten voor 2021;
 Overwegende actieplan 10 onder operationele doelstelling 4 van strategische beleidsdoelstelling 1
van het gemeentelijk meerjarenplan 2020–2025: “Nieuw kader scheppen voor verenigingen en de
jaarlijks subsidiepot met 20% verhogen om hun bijdrage aan een aangename omgeving te
faciliteren.”;
 Overwegende dat in het ontwerpbudget van 2020 op AR 6493000 en BI 075001 een bedrag van
43.200,00 euro voorzien is, waarvan 19.200,00 euro voor projecten;
 Overwegende de beoordeling van de subsidiecommissie op 17/11/2020;
 Overwegende dat sommige bedragen die aangevraagd worden de beschikbare subsidiepot
overschrijden, adviseert de subsidiecommissie dat de verenigingen maximaal de subsidiepot
kunnen aanvragen.
 Overwegende dat iedere projectaanvrager bevraagd werd hoe ver de financiële draagkracht van de
vereniging reikt, zodat de projecten op een haalbare manier uitgevoerd kunnen worden.
 Overwegende dat er vier projectaanvragen ingediend werden.
 Overwegende dat de vier projectaanvragen door de subsidiecommissie als ontvankelijk beoordeeld
worden.
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 Overwegende het advies van de subsidiecommissie jeugd betreft de verdeling van de beschikbare
middelen:
1.
Chirojongens Overmere: € 6.644,00
2.
Chiromeisjes Berlare: € 816,00
3.
Chiromeisjes Overmere: € 10.436,00
4.
KSA Berlare: €1.304,00
 Overwegende het gunstige advies van de jeugdraad en de administratie;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring te hechten aan de terugbetaling van volgende projecten, op basis van de ingediende
facturen:
- Chirojongens Overmere: ‘sanitaire verbouwingen, fase 2’ voor een terugbetaling ten bedrage
van € 6.644,00;
- Chiromeisjes Berlare: ‘brandgordijnen en lavabo’ voor een terugbetaling ten bedrage van €
816,00;
- Chiromeisjes Overmere: ‘sanitaire verbouwingen’ voor een terugbetaling ten bedrage van €
10.436,00;
- KSA Berlare: ‘recycleren zetels nacht van de film’ voor een terugbetaling ten bedrage van €
1.304,00;
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien in het budget van
2021.
ART. 3
Adviseert de erkende Berlaarse jeugdverenigingen om in de toekomst geen projectaanvragen in te
dienen waarbij de subsidievraag de beschikbare subsidiepot overstijgt.
ART. 4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- De dienst vrije tijd (vrijetijd@berlare.be);
- De financieel directeur (financieeldirecteur@berlare.be);
- De voorzitter jeugdraad, Lars Persyn (jeugdraadberlare@gmail.com);
- Chirojongens Berlare, Lars Persyn;
- Chirojongens Overmere, Wouter De Gucht;
- Chiromeisjes Berlare, Jolyn Meesens;
- Chiromeisjes Overmere, Delfine Abbeloos;
- KSA Berlare, Maarten Smekens;
- Jeugdtoneel Joker Overmere, Florence Props;
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
13.

Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag;
 Gehoord de motivatie van de onthouding van de CD&V en Spa-Groen-fractie die niet tegen het
lage bedrag van de personenbelasting zijn maar wel inhoudelijk andere accenten zouden leggen
dan die van de meerderheid en de verhoging van vorig jaar niet transparant werd
gecommuniceerd.
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BESLUIT:

16 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, Verdonck Wim)
7 onthoudingen (Verhofstadt Francky, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Poppe Yves, Van de Velde Bert,
D'heer Hilde, Van Hee Jan)

ART. 1
Heft voor het aanslagjaar 2021 een aanvullende belasting ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente Berlare op 1 januari van het aanslagjaar.
ART. 2
Stelt het percentage van de belasting vast op 7% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
ART. 3
Bepaalt dat de vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting door toedoen van het bestuur
der directe belastingen zullen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 285 t.e.m. 287 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017.
ART. 5
Maakt dit besluit over aan de FOD Financiën via aangetekend schrijven aan:
Federale Overheidsdienst Financiën
Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning
Studie- en documentatiedienst 35 Cel Begroting
fiscale ontvangsten en statistiek
North Galaxy – Toren B – 25ste verdieping
Koning Albert II-laan 33 bus 73
1030 BRUSSEL.
14.

Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op artikel 464 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
 Gelet op het decreet van 13/12/2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
 Gehoord de toelichting en de tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
 Gehoord de motivatie van de oppositiepartijen tegenstemmen omdat de onroerende voorheffing
vorig jaar gevoelig werd verhoogt en dat dit niet duidelijk werd gecommuniceerd naar de burger.
BESLUIT:

14 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, Verdonck Wim)
9 stemmen tegen (Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Poppe Yves,
Van de Velde Bert, D'heer Hilde, Verdurmen Angélique, Van Hee Jan)

ART. 1
Stelt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2021 vast op 880.
ART. 2
Maakt dit besluit bekend conform art. 285 t.e.m. 287 van het decreet lokaal bestuur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven via aangetekend schrijven aan:
Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Onroerende Voorheffing
Vaarstraat 16
9300 Aalst.
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15.

Belasting op niet-geadresseerd drukwerk en gelijksoortige producten: aanstellen
bevoegd persoon

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16/11/2020 waarin het belastingreglement op
niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten werd goedgekeurd;
 Gelet op het feit dat dit reglement in werking treedt op 1/01/2021;
 Gelet op art. 5 van het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen waarin wordt gemeld dat een
personeelslid van de gemeente moet worden aangesteld die bevoegd is om een controle of
onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten en dat dit niet de financieel directeur mag
zijn;
 Overwegende het voorstel Mevr. Gina Van Swalm hiervoor aan te stellen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Mevr. Gina Van Swalm aan te stellen als bevoegd persoon om controle of onderzoek in te stellen en
vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het belastingreglement op nietgeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten;
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
16.

Goedkeuren begroting 2021 van de Hulpverleningszone Oost

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op artikel 134 van de wet van 15/5/2007 betreffende de civiele veiligheid;
 Gelet op de mail van Hulpverleningszone Oost van 12/11/2020 met betrekking tot de begroting
voor 2021;
 Gelet op het feit dat de gewone dotatie voor 2021 door de Hulpverleningszone Oost wordt
geraamd op € 363.329,46 euro en de bijdrage voor de erkentelijkheidspremie wordt geraamd op
€ 12.473,00;
 Gelet op de goedkeuring van de begroting 2021 door de zoneraad op 13/11/2020;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Neemt kennis van de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone Oost voor het boekjaar 2021
ten bedrage van € 375.802,46, keurt deze dotatie goed en verwerkt deze in de gemeentelijke
beleidsdocumenten.
ART. 2
Maakt een afschrift van de besluit over aan:
- Hulpverleningszone Oost, Oude Vest 150 te 9200 Dendermonde;
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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17.

Kennisnemen princiepsbeslissing Vlaamse regering met betrekking tot regiovorming

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder artikel 2 en artikel 40;
 Gelet op de princiepsbeslissing van de Vlaamse regering van 9/10/2020 met betrekking tot
regiovorming;
 Gelet op het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024 en in het bijzonder de volgende
paragraaf:
“We zetten in op regiovorming. Deze regiovorming moet van onderuit worden opgebouwd en
gedragen door de lokale besturen. De burgemeesters van de betrokken lokale besturen vormen de
spil van deze regiovorming. Om tot een grotere coherentie te komen en deze regiovorming te
stimuleren, zal de Vlaamse regering, verder bouwend op de reeds uitgevoerde regioscreening,
vaste regio’s afbakenen waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking, zowel de
bestaande als nieuwe, moeten plaatsvinden (behoudens zij die op een hogere schaal
georganiseerd zijn). Dit moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten.
We werken bestaande drempels weg die verhinderen dat samenwerkingsverbanden fuseren. De
Vlaamse overheid zal de eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze regio’s. Er wordt een
kader uitgewerkt dat bijkomende instrumenten bevat om de regiovorming te ondersteunen (bv.
rond herverdelingsproblematieken tussen de betrokken lokale besturen).”
 Overwegende dat de Vlaamse regering met haar princiepsbeslissing van 9/10/2020 verder invulling
en uitvoering geeft aan de voormelde paragraaf uit het regeerakkoord van de Vlaamse regering;
 Overwegende het strategisch belang van deze regiovorming voor de verdere ontwikkeling van onze
gemeente;
 Gehoord de toelichting door burgemeester Gabriëls over het ingenomen standpunt van het college
van burgemeester en schepenen, na overleg met de buurgemeenten en de gouverneur.
 Gehoord de tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de nota ‘regiovorming’ zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op
9 oktober 2020 en neemt kennis van het standpunt van het college van burgemeester en schepenen,
door de burgemeester ter zitting toegelicht.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
18.

Kennisnemen rapport Audit Vlaanderen 2020: resultaten opvolging aanbevelingen
van organisatieaudit 2017

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder artikel 221;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/03/2017 waarin de gemeenteraad kennisneemt van de
rapportering over de organisatieaudit uitgevoerd door Audit Vlaanderen in het najaar van 2016 bij
gemeente Berlare;
 Overwegende dat het rapport van 27/2/2017 enkele aanbevelingen bevatte waarover Audit
Vlaanderen nu een opvolgingsrapportering heeft gemaakt, bezorgd aan de organisatie op
3/12/2020, die ter kennisgeving wordt overgemaakt aan de raad;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het rapport van Audit Vlaanderen over de resultaten van de opvolging van
aanbevelingen uit het organisatieauditrapport van 2017.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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19.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze leveren en plaatsen interactief
speeltuig
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 43;
 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 dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen interactief speeltuig” een
bestek met nr. 2020/57 werd opgesteld door de Dienst Interne Zaken in opdracht van dienst Vrije
Tijd;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 36.363,63 euro
exclusief btw of 43.999,99 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat het lokaal bestuur de site van het Donkoeverpark blijvend aantrekkelijk wil
houden voor inwoners en passanten, en daarom ook verder in (inter)actieve en laagdrempelige
recreatiemogelijkheden investeert;
 Overwegende het engagement van het lokaal bestuur om beleidsmatig in te zetten op
gezondheids- en bewegingsthema’s, cf. de samenwerkingsovereenkomst met Logo Dender vzw
met betrekking tot het label ‘Gezonde Gemeente’.
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/57 en de raming voor de opdracht “Leveren
en plaatsen van interactief speeltuig”, opgesteld door de Dienst Interne Zaken in opdracht van dienst
Vrije Tijd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 36.363,63 euro
exclusief btw of 43.999,99 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het budget.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
20. Kennisname overeenkomst KSZ - GSS
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder artikel 2 en artikel 40;
 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 16/11/2020, waarin het subsidiereglement ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen werd goedgekeurd;
 Gelet op het feit dat we hiervoor de gegevens van de VT-gerechtigde personen in Berlare dienen
op te vragen via KSZ (Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid);
 Gelet op het feit dat we hiervoor een overeenkomst dienden af te sluiten met KSZ;
 Gelet op de voorliggende overeenkomst, waarvan de Gemeenteraad, volgens de procedure, kennis
dient te nemen.
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de ondertekening van de overeenkomst nr. 19/28 inzake de mededeling van
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Berlare voor de
automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepassing van
beraadslaging nr. 11/29 van 05/04/2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid zoals gewijzigd op 04/06/2013 en op 05/04/2016.
ART. 2
Bepaalt dat burgemeester Katja Gabriëls en algemeen directeur Hilde Van der Jeugt, namens
gemeente Berlare, deze overeenkomst tekenen.
ART. 3
Maakt de ondergetekende overeenkomst over aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 1:

Goedkeuren aansluiting bij de Statiegeldalliantie

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder art. 21 waarin staat dat
raadsleden uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen;
 Overwegende onderstaand voorstel van de fractie Sp.a-Groen;
 Overwegende dat eind november door de Statiegeldalliantie de campagne ‘Statiegeld? Yes we can!’
werd opgestart. Deze campagne pleit voor statiegeld op blikjes en plastic flessen. Ook de
verschillende landbouw- en natuurorganisaties én steden en gemeenten zetten hun schouders
onder deze actie;
 Overwegende hoe we op lokale sociale media kunnen we lezen hoe veel mensen zich ergeren aan
het vele zwerfvuil in onze bermen. Dit is niet alleen esthetisch een minpunt, maar voor veehouders
is dit een enorm probleem wanneer de blikjes in het maaisel terecht komen. Dan spreken we nog
niet over het dierenleed wanneer runderen metaalresten in hun voeder krijgen. Momenteel zijn
plastic flesjes en blikjes verantwoordelijk voor 40 procent van het zwerfvuil;
 Volgens de fractie Sp.a-Groen is de invoer van het statiegeld op blikjes een belangrijk deel van de
oplossing en hierin staan we niet alleen: 8 op de 10 Belgen willen dat er statiegeld komt;
 Overwegende dat in 8 Europese landen statiegeld op blik en plastic flessen al jarenlang bestaat. 10
Europese landen beslisten de voorbije vier jaar om statiegeld in te voeren of uit te breiden;
 Overwegende dat in de Waalse, de Brusselse en de federale regering de invoering van statiegeld in
hun respectievelijke regeerakkoorden is voorzien, maar dat het mag niet blijven steken in goede
bedoelingen. Met deze campagne worden de politici aangemoedigd om door te zetten, en
statiegeld snel in wetten en decreten te schrijven;
 Overwegende dat de Statiegeldalliantie een beweging is die drie jaar geleden is gestart en intussen
1.087 partners kent, waaronder boerenorganisaties, bedrijven, banken en de overheid.
 Overwegende dat men door het heffen van statiegeld wil komen tot een structurele oplossing van
de vervuiling en dat men een circulair model wil uitwerken voor het beheer van grondstoffen;
 Op voorstel van de fractie Sp.a-Groen om met Berlare het voorbeeld van veel andere gemeenten,
landbouw- en natuurorganisaties en bedrijven te volgen en toe te treden tot de Statiegeldalliantie
en actief deze campagne te promoten. Dit is volledig gratis, kost slechts de moeite van één mailtje
en in ruil geven we een belangrijk sein aan onze regeringen om snel de oplossing voor dit
ergerlijke en schadelijke zwerfvuilprobleem uit te werken.
 Overwegende dat meer informatie over de campagne, de alliantiepartners en de manier om
alliantiepartner te worden terug te vinden is op https://statiegeldalliantie.org/yes-we-can/;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag;
 Gehoord de argumentatie van de meerderheid, geuit door burgemeester Gabriëls, dat men
algemeen niet wenst deel te nemen aan resoluties; dat de inning van statiegeld niet in het
regeerakkoord is opgenomen; dat zij evengoed bewust zijn van de problematiek van het
zwerfvuil;dat men dus niet akkoord is om toe te treden.
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 Gehoord de vraag van raadslid Jan Van Hee om hierover expliciet tot stemming over te gaan
 Gehoord de voorzitter van de raad, die stelt dat de gemeenteraad hierover niet dient te stemmen
aangezien het innen van statiegeld geen gemeentelijke bevoegdheid is.
BESLUIT: Zonder stemming
ART. 1
Geen standpunt in te nemen aangezien dit geen gemeentelijke bevoegdheid is om aan te sluiten bij
de Statiegeldalliantie
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
21.

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 22.05 uur.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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