Agenda
Zitting van de Gemeenteraad van 22 februari 2021 om 20.00 uur te Dorp 22,
9290 Berlare
Als gevolg van de federale maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te
dijken, heeft de burgemeester op 5 november 2020 bij hoogdringendheid beslist de
gemeenteraad digitaal te houden.
Pers en publiek kunnen evenwel de audiovisuele livestream volgen via
(www.youtube.com/gemeenteberlare).
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 4 januari 2021;
2.
Bekrachtigen besluit burgemeester van 04/01/2021;
3.
Goedkeuren bestek Restauratie oud-gemeentehuis Overmere Fase II Tuinpaviljoen en beslissing
tot aanvraag van een erfgoedpremie bij het agentschap onroerend erfgoed;
4.
Goedkeuren voorwaarden hoofdmonitor, monitor en vrijwilliger dienst vrije tijd;
5.
Goedkeuren gewijzigd huurreglement instrumenten voor leerlingen van Kunstacademie
Wetteren, filiaal Berlare;
6.
Goedkeuren verlenging tijdelijke aanpassing van de geldende tarieven voor de inname van het
openbaar domein ambulante handel voor de periode van 1/01/2021 tot en met 30/06/2021;
7.
Goedkeuren verlenging geldigheidsduur corona-waardebon;
8.
Toekennen renteloze lening vzw Chiromeisjes Sint-Lutgardis te Overmere;
9.
Goedkeuren verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van de ouders in de
schoolraad van gemeenteschool Uitbergen;
10. Goedkeuren verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het personeel in de
schoolraad van gemeenteschool Uitbergen;
11. Goedkeuren huishoudelijk reglement schoolraad Gemeenteschool Uitbergen;
12. Kennisnemen rapportering extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;
verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt; en alle
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt;
13. Kennisnemen rapportering klachtenbehandeling 2020;
14. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze van overheidsopdracht 'leveren en
implementatie van een tijdsregistratie- en planningssysteem voor gemeente en OCMW';
15. Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Berlare Mosseveldstraat;
16. Goedkeuren toetreden tot raamovereenkomst Federale Pensioendienst betreffende collectieve
hospitalisatieverzekering;
TOEGEVOEGD 1: Goedkeuren organisatie lokale info- en promocampagne voor vaccinatie tegen
Covid-19;
TOEGEVOEGD 2: Goedkeuren van opmaak van een gemeentelijk reglement voor zorgparkeren in
Berlare;
17. Mondelinge vragen;

