Agenda
Zitting van de Gemeenteraad van 29 maart 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 22 februari 2021;
2.
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende de aanpassing van de parkeersituatie ter hoogte
van het plein aan de Veerstraat en Koffiestraat;
3.
Goedkeuren bestek voor ontwerpen en realiseren van skate-, step- en BMX infrastructuur op
het grondgebied Berlare, een design and build-project, uitgevoerd in naadloze, vorstbestendige
beton ;
4.
Nominatieve subsidie rugbyclub BrigandZe als tussenkomst voor aansluiting nutsvoorzieningen;
5.
Goedkeuren voorwaarden hoofdmonitor, monitor en vrijwilliger dienst vrije tijd;
6.
Kennisnemen gebruiksoverzicht van cadeaubonnen per winkel;
7.
Goedkeuren borgstelling financiering Verko;
8.
Goedkeuren overeenkomst tot het oprichten van een kostendelende vereniging DDS;
9.
Goedkeuren statutenwijziging Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw;
10. Voordragen kandidaat-bestuurder raad van bestuur Toerisme Scheldeland vzw;
11. Aanduiden vertegenwoordigers beheerscomité Interbestuurlijk samenwerkingsverband
Vaccinatiecentrum Berlare-Dendermonde-Lebbeke;
12. Kennisnemen beslissing gouverneur Oost-Vlaanderen: vernietigen besluit 'Aansluiting bij de
statiegeldalliantie';
13. Goedkeuren aansluiting bij de Statiegeldalliantie (herneming);
14. Goedkeuren facultatieve verlofdagen gemeenteschool Uitbergen schooljaar 2021-2022;
15. Vaststellen arbeidsreglement gemeentelijk personeel;
16. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze voor de overheidsopdracht: 'Levering en
implementatie van een online ticketverkoopprogramma';
17. Goedkeuren selectieleidraad en gunningswijze voor de overheidsopdracht: 'Hernieuwing van de
verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de Welzijnsvereniging
Weldenderend';
18. Goedkeuren rechtzetting kosteloze grondafstand: afd. 1, Sie D, nr 552E ;
19. Goedkeuren toetreden tot het interbestuurlijk samenwerkingsverband Vaccinatiecentrum
Berlare-Dendermonde-Lebbeke en goedkeuren overeenkomst met statutaire draagkracht;
TOEGEVOEGD 1:
Goedkeuren princiepsbeslissing trouwen in openlucht;

TOEGEVOEGD 2:
Goedkeuren projectoproep 'Lokale kunstenaars exposeren hun coronacollectie
in de uitstalramen van lokale handelaars";
20. Mondelinge vragen;
BESLOTEN ZITTING
21. Verlenen vrijstelling Think Cool Bontinck BV;
22. Goedkeuren aankoop percelen gelegen te Berlare, 1ste afdeling, sectie D, nrs. 286E, 286K en
286L.

