Besluitenlijst gemeenteraad van 14 juni 2021
1.
Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 10 mei 2021
De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige zitting goed en neemt kennis van het zittingsverslag.
2.

Goedkeuren aanvullend reglement, pad tussen Donklaan en Turfputstraat, aanpassen
statuut weg
De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement betreffende de aanpassing van het statuut van het pad
tussen Donklaan en Turfputstraat goed.
3.
Goedkeuren bestek aankoop zoutstrooimodule op containerslede
De gemeenteraad keurt het bestek goed voor het de aankoop van een zoutstrooimodule op
containerslede ter vervanging van de oude module.
4.

Goedkeuren raming en gunningswijze raamovereenkomst asfalteringen periode 2021 2024
De gemeente keurt het bestek en de gunningwijze goed voor de raamoveenkomst asfalteringen periode
2021 -2024.
5.

Kennisnemen geweigerd visum financieel directeur en visum college van burgemeester
en schepenen project reflecterende huisnummers
De gemeenteraad neemt kennis van het geweigerde visum van de financieel directeur en het feit dat het
college van burgemeester en schepenen gebruik heeft gemaakt van de decretale mogelijkheid om op
eigen verantwoordelijkheid te viseren in het project 'reflecterende huisnummers'.
6.
Vaststellen jaarrekening 2020 - deel gemeente
De gemeente stelt de jaarrekening 2020 - deel gemeente vast.
7.
Goedkeuren jaarrekening - deel OCMW
De gemeente keurt de jaarrekening 2020 - deel OCMW goed.
Deze beslissing houdt tevens de vaststelling in van de geconsolideerde jaarrekening 2020.
8.
Advies verlenen jaarrekening 2020 kerkfabriek Sint-Martinus Berlare
De gemeenteraad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de Kerkfabriek Sint-Martinus
Berlare.
9.
Advies verlenen jaarrekening 2020 Kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere
De gemeenteraad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de Kerkfabriek OLV Hemelvaart
Overmere.
10. Advies verlenen jaarrekening 2020 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen
De gemeenteraad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de Kerkfabriek SintPietersbanden Uitbergen.
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11. Goedkeuren herwerking pedagogisch project gemeenteschool Uitbergen
De gemeenteraad keurt het gewijzigd pedagogisch project van de Gemeenteschool Uitbergen goed.
12. Goedkeuren wijzigen schoolreglement gemeentelijke basisschool Uitbergen
De gemeenteraad keurt het gewijzigde schoolreglement van gemeentelijke basisschool Uitbergen goed.
13. Kennisnemen jaarrapport organisatiebeheersing
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport organisatiebeheersing.
14. Goedkeuren algemeen kader organisatiebeheersingssysteem
De gemeenteraad keurt het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem goed.
15. Kennisnemen stand van zaken project LB365
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van het project LB365.
16.

Bekrachtigen collegebesluiten betreffende dagorde en vaststellen mandaat voor de
algemene vergaderingen van Cevi vzw, Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, Polder
tussen Schelde en Durme en Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement
Dendermonde
De gemeenteraad bekrachtigt de collegebesluiten betreffende het goedkeuren van de dagordes en het
vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor gemeente Berlare in volgende algemene
vergaderingen: Cevi vzw, Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, Polder tussen Schelde en Durme en
Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement Dendermonde.
17.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze voor de overheidsopdracht: 'Leveren
van warme maaltijden aan de gemeentelijke basisschool te Uitbergen'
De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de overheidsopdracht: 'Leveren van
warme maaltijden aan de gemeentelijke basisschool te Uitbergen' goed.
18.

Goedkeuren lastvoorwaarden voor de overheidsopdracht: 'Hernieuwing van de
verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de
Welzijnsvereniging Weldenderend'
De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden voor de overheidsopdracht: 'Hernieuwing van de
verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de Welzijnsvereniging
Weldenderend' goed.
19.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Vereniging Openbaar Groen van 15 juni
2021 en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
De gemeenteraad keurt de dagorde goed van de algemene vergadering van Vereniging Openbaar Groen
van 15 juni 2021 en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
20.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Gemeentelijke Holding NV in vereffening
30 juni 2021 en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad keurt de dagorde goed van de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding NV in
vereffening 30 juni 2021 en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
21.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Blijdorp III 23 juni 2021 en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad keurt de dagorde goed van de algemene vergadering van Blijdorp III en stelt het
mandaat van de vertegenwoordigers vast.
22.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering EthiasCo 15 juni 2021 en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad keurt de dagorde goed van de algemene vergadering van EthiasCo van juni 2021 en
stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
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23.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 24 juni
2021 en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad keurt de dagorde goed van de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen
vzw en stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.
DRINGEND 1: Goedkeuren dagorde algemene vergadering Hulp in Woningnood cvba 18 juni
2021 en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad keurt de dagorde goed van de algemene vergadering van Hulp in Woningnood en stelt
het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
DRINGEND 2: Goedkeuren dagorde algemene vergadering Elk zijn Huis nv 28 juni 2021 en
vaststellen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad keurt de dagorde goed van de algemene vergadering van Elk zijn Huis nv en stelt het
mandaat van de vertegenwoordiger vast.
TOEGEVOEGD 1:
Goedkeuren opmaken meerjarige rioleringsplanning
De gemeenteraad beslist niet in te gaan op het voorstel om een meerjarig rioleringsplan op te stellen.
24. Mondelinge vragen
De gemeenteraad behandelt de mondelinge vragen van de raadsleden.
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