Agenda
Zitting van de Gemeenteraad van 30 augustus 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 14 juni 2021;
2.
Goedkeuren aanvullend reglement parkeerplaats personen met handicap Schoolstraat 15;
3.
Deelname Vlaams lokaal energie- en klimaatpact 2021-2030;
4.
Goedkeuren toetreding raamovereenkomst tot aankoop van schoonmaakproducten en materialen via aankoopcentrale VZW Samenaankoop AZO;
5.
Goedkeuren raming en gunningswijze raamovereenkomst aanbrengen van wegmarkeringen op
gemeentelijke wegen periode 2021 - 2024. ;
6.
Goedkeuren raming en gunningswijze raamovereenkomst voetpaden periode 2021 - 2024 ;
7.
Kennisnemen geweigerd visum FD en visum CBS voor herstelling riolering Overheet volgens de
Riopact overeenkomst door Aquafin.;
8.
Goedkeuren bermen- en voetpadenplan;
9.
Goedkeuren uitbreiding waterleidingnet: Leopolddreef 37;
10. Goedkeuren uitbreiding waterleidingnet: Sint Pietersstraat - Veerstraat;
11. Goedkeuren nominatieve subsidie voor 'Project Thor Donkmeer';
12. Goedkeuren nominatieve subsidie voor vzw CrossCup;
13. Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2020 ILV Burensportdienst Schelde-Durme en
kennisnemen budget 2021;
14. Goedkeuren tarief- en gebruiksreglement gemeentelijke sportinfrastructuur - INDOOR;
15. Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer voor Golazo;
16. Goedkeuren financiering extra inrichting initiatie Uitbergen, woord/muziek Overmere en
uitbreiding aanbod instrument Berlare KUNSTacademie Berlare en vaststellen van het
inschrijfgeld hiervoor;
17. Goedkeuren uitbetaling kermissubsidies voor werkjaren 2021en 2022;
18. Goedkeuren retributiereglement voor foorkramers bij gebruik van materialen, nutsvoorzieningen
en prestaties door gemeentepersoneel op kermissen;
19. Aktenemen van het budget 2022 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere;
20. Aktenemen van de budgetwijziging 2021/1 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere;
21. Aktenemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen;
22. Aktenemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare;

23.
24.

Goedkeuren toetreden tot The Last Mile vzw;
Kennisnemen geweigerd visum financieel directeur en visum college van burgemeester en
schepenen informatieveiligheidsaudit;
25. Kennisnemen geweigerd visum financieel directeur en visum college van burgemeester en
schepenen: Pompgemaal Turfput vervangen van afsluiters en terugslagkleppen;
26. Kennisnemen geweigerd visum financieel directeur en visum college van burgemeester en
schepenen voor overheidsopdracht 'aanleg van glasvezelverbindingen voor locaties van
gemeente en OCMW' - perceel 1;
27. Financiële hulpverlening aan de gebieden getroffen door het noodweer in België in juli 2021 en
aan het door aardbeving geteisterde Haïti;
28. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze voor de overheidsopdracht: 'Aanstellen van een
erkend full-servicesecretariaat voor loonadministratie';
29. Goedkeuren toetreding tot interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' en goedkeuren
convenant tussen de interlokale vereniging en Peloton ;
30. Goedkeuren kosteloze grondafstand Kerkstraat;
31. Goedkeuren kosteloze grondafstand Melkerijstraat 8;
32. Mondelinge vragen;
BESLOTEN ZITTING
33. Aanwijzen vaststeller inbreuken die het voorwerp van administratieve sancties kunnen
uitmaken;

