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Jaaroverzicht alle beleid 2021
Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485

NIS: 42003

BERLARE
Baron Tibbautstraat 29 A
KBO: 0212239958

NIS: 42003

Burgemeester:
Algemeen Directeur:
Financieel Directeur:

Katja Gabriëls
Hilde Van der Jeugt
Iris Dekeyzer

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)
Burgers, bedrijven en bezoekers zijn co-producent van een Berlare waar je
levenslang graag samen leeft, woont, werkt en vertoeft.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Exploitatie
Rek 2020
Rek 2021
38.515,00
47.242,73
65.092,13
129.157,98
-26.577,13
-81.915,25
Investeringen
Rek 2020
Rek 2021
0,00
0,00
156.183,97
156.505,38
-156.183,97
-156.505,38

Mjp 2021
88.253,33
158.851,08
-70.597,75
Mjp 2021
0,00
185.823,78
-185.823,78

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)
De lokale gemeenschap reduceert tegen 2030 de CO-uitstoot met 40% (burgemeestersconvenant).

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Berlare / BERLARE
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

Exploitatie
Rek 2020
Rek 2021
0,00
357,73
6.000,00
715,46
-6.000,00
-357,73

Mjp 2021
50.253,33
102.506,66
-52.253,33
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Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Actieplan AP1: AP1 (Prioritair)
Een klimaat- en energieactieplan opzetten en uitrollen in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Exploitatie
Rek 2020
Rek 2021
0,00
0,00
6.000,00
0,00
-6.000,00
0,00

Mjp 2021
0,00
2.000,00
-2.000,00

Toelichting:
Het klimaatactieplan omvat twee onderdelen: een adaptatieplan en een mitigatieplan. Beide actieplannen werden
goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 december 2021.
De beslissingen om in 2021 ingrepen uit te voeren aan WZC Ter Meere, assistentiewoningen De Zilverberk en
assistentiewoningen Boerenkrijghof, moeten resulteren in een gezamenlijke reductie aan CO2 van 93 ton per jaar.

Actieplan AP47: AP47 (Prioritair)
Klimaatacties ter uitvoering van het lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Rek 2020
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Exploitatie
Rek 2021
0,00
357,73
0,00
715,46
0,00
-357,73

Mjp 2021
50.253,33
100.506,66
-50.253,33

Toelichting:
De gemeenteraad besliste in zitting van 30 augustus 2021 deel te nemen aan het Vlaams lokaal energie- en klimaatpact,
aangezien de actieplannen van het burgemeestersconvenant (zie AP1) hier sterk bij aanleunen.
In 2021:
- is 31.01% van de openbare straatverlichting verled (doel: 100% led tegen 2030)
- zijn 2.313 nieuwe bomen geplant (doel: 15.000 extra bomen tussen 2021 en 2030)
- is het voetpadenplan goedgekeurd (ontharding) en zijn wadi’s voorzien in project Bontinckstraat en
Loereveldstraat (doel: 15.000 m² extra ontharding tussen 2021 en 2030 en 15.000 m³ extra opgevangen
regenwater voor hergebruik of infiltratie)

Beleidsdoelstelling: OD2 (prioritair)
Bezoekers en burgers ontdekken onderscheidende en natuurrecreatieve beleving.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Berlare / BERLARE
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

Investeringen
Rek 2020
Rek 2021
0,00
0,00
110.000,00
17.379,23
-110.000,00
-17.379,23

Mjp 2021
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0,00
0,00
0,00

Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Actieplan AP2: AP2
Uitvoeren Donkoeverpark fase 5.
Toelichting:
De speelnatuurzone is in gebruik genomen.

Actieplan AP3: AP3 (Prioritair)
Uitvoeren Masterplan Donkfront: Brielstraat - Donkere wolk.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Investeringen
Rek 2020
Rek 2021
0,00
0,00
110.000,00
17.379,23
-110.000,00
-17.379,23

Mjp 2021
0,00
0,00
0,00

Toelichting:
De studieopdracht is gegund. De startvergadering vond plaats in de tweede helft van april 2021. Ontwerpbureau
Jonckheere werkt samen met landschapsbureau Pauwels aan het ontwerp voor deze site.

Actieplan AP4: AP4
Actieve rol in bovenlokale projecten: Natuurinrichtingsproject, Rivierpark Scheldevallei, onthaalplan Kalkense MeersenDonkmeer, Recreatiepool Donk.
Toelichting:
Natuurinrichtingsproject:
Natuurinrichtingswerken Eendenkooi zijn voltooid. Aansluitend werden ook inrichtingselementen (zitbanken en
infoborden) geplaatst.
Rivierpark Scheldevallei:
Er worden voorbereidingen getroffen om het rivierpark tegen midden 2023 te laten erkennen als nationaal park.
Enerzijds wordt ingezet op studies ter verhoging van de landschappelijke kwaliteit, anderzijds wordt ingezet op
draagvlak en communicatie, dit onder meer door het evenement HOOGTIJ, het jaarlijkse evenement in de Scheldevallei.
Bij de editie 2021 werd de vernieuwde Eendenkooi opengesteld voor het ruime publiek.
Recreatiepool Donk:
De ruimtelijke studie voor de kwalitatieve uitbouw van de recreatiepool is afgewerkt, op het gedeelte Nieuwdonk na
gezien voor dit luik de resultaten van de passende beoordeling worden afgewacht.
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Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Beleidsdoelstelling: OD3
Het lokaal bestuur buigt samen met zijn partners in de loop van de komende zes jaar de (momenteel
stijgende) curve van het aantal leefloondossiers om.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Exploitatie
Rek 2020
Rek 2021
38.515,00
46.885,00
59.092,13
128.442,52
-20.577,13
-81.557,52

Mjp 2021
38.000,00
56.344,42
-18.344,42

Actieplan AP5: AP5
Dertig procent van alle leefloners heeft na een begeleidingstraject een arbeidscontract op zak.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Exploitatie
Rek 2020
Rek 2021
38.515,00
46.885,00
59.092,13
128.442,52
-20.577,13
-81.557,52

Mjp 2021
38.000,00
56.344,42
-18.344,42

Toelichting:
Er kwam een versterkte samenwerking tussen de lokale besturen regio Scheldeland, Interlokale Vereniging Sociale
Economie Scheldeland en VDAB door de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met een concreet actieplan om
mensen te activeren naar de arbeidsmarkt. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt verder op geregelde tijdstippen
geëvalueerd en eventueel bijgeschaafd.
In 2021 hebben we 9 TWE (tijdelijke werkervaring)-trajecten gehad; 30% onder hen heeft ondertussen een
arbeidscontract op de reguliere arbeidsmarkt. 50% is nog steeds aan het werk binnen het TWE-traject met een contract
artikel 60§7. En 20% van hen heeft rechten opgebouwd voor het verkrijgen van een sociale uitkering en wordt verder
opgevolgd door VDAB in de zoektocht naar werk op de reguliere arbeidsmarkt.

Actieplan AP6: AP6
Inzetten op randvoorwaarden om het 'gaan werken' te faciliteren.
Toelichting:
Het ESF-project 'I Can' is van start gegaan in januari 2021. Er is een overeenkomst om via dit project zeven cliënten te
begeleiden.De samenwerking met 'I can' loopt over twee jaar.In 2021 zijn vijf dossiers opgestart. De dossiers lopen met
wisselend succes, wat nog maar eens de nood aangeeft dat het aanpakken van randvoorwaarden cruciaal is om een
geslaagd arbeidstraject te starten.
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Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)
(Verenigde) burgers en professionals vullen samen met de diensten (vrijetijds)mogelijkheden in voor
iedereen om te ontmoeten, ontplooien en/of genieten.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Investeringen
Rek 2020
Rek 2021
0,00
0,00
46.183,97
139.126,15
-46.183,97
-139.126,15

Mjp 2021
0,00
185.823,78
-185.823,78

Actieplan AP7: AP7
Het lokaal bestuur programmeert een eigen en divers vrijetijdsaanbod volgens veranderende noden, complementair
aan particulier initiatief.
Toelichting:
De Covid 19 pandemie noopt ons om creatief én in lijn met (veranderende) maatregelen en protocols om te gaan met
vrijetijdsaanbod. Initiatieven als Eaulalala (Donkse Zomeravonden), mini-roparun, online sportlessen, kunstroute
Eendenkooi, … passen in dit flexibel kader.

Actieplan AP8: AP8
Het lokaal bestuur evalueert het bestaande aanbod van gemeentelijke en niet-gemeentelijke initiatieven in functie van
de financiële en personele impact.
Toelichting:
Sinds 13 maart 2020 is het vrijetijdslandschap ernstig verstoord waardoor een evaluatie nu geen basis is voor verdere
beslissingen.
Evenwel is een visistekst uitgewerkt en gevalideerd m.b.t. sportmanifestaties op de openbare weg. In de marge hiervan
werd een jaarkalender voor wielerwedstrijden opgesteld.

Actieplan AP9: AP9 (Prioritair)
Het gemeentelijk vrijetijdspatrimonium voldoet aan de hedendaagse eisen voor gebruiker en personeel.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Investeringen
Rek 2020
Rek 2021
0,00
0,00
46.183,97
139.126,15
-46.183,97
-139.126,15

Mjp 2021
0,00
185.823,78
-185.823,78

Toelichting:
In 2021 werd een ruimtelijke studie van Dorp Berlare uitgevoerd, inclusief conditiemeting van acht gemeentelijke
gebouwen.
Het multisportveld te Overmere werd in gebruik genomen in de zomer van 2021. Het dossier skatepark is opgestart.
Een mobiel coronadorp ondersteunde verenigingen om op een verantwoorde manier toch kleinschalige activiteiten te
kunnen organiseren.
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Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Actieplan AP10: AP10 (Prioritair)
Nieuw kader scheppen voor verenigingen en de jaarlijks subsidiepot met 20% verhogen om hun bijdrage aan een
aangename omgeving te faciliteren.
Toelichting:
Het nieuwe erkennings- en subsidiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2021 en is van kracht
sinds 1/01/2022. De eerste subsidies zullen berekend worden op de periode september '22 – augustus '23 en zullen
uitbetaald worden in januari '24.

Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)
Gezinnen krijgen binnenskamers kwaliteit/tijd om uit te groeien tot warme en krachtige entiteiten.
Actieplan AP11: AP11
Kwalitatieve kinderopvang en (tijdens schoolvakanties) aanbod vrijetijdsbesteding voor kinderen in de kernen.
Toelichting:
De extra inspanningen (uitbreiding, samenwerkingen, volgen van maatregelen, …) werden verlengd. In tegenstelling tot
vele Vlaamse gemeenten heeft Berlare toch sport- en cultuurkampen aangeboden in de paasvakantie van 2021, in lijn
met de richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid en de relevante koepelprotocols. Op die manier konden we
leeftijdsgroepen uit elkaar houden en bubbels van tien toepassen: lagere schoolkinderen konden naar een kamp;
kleuters naar het IBO. Ook voor de zomerkampen hebben we een ruim aanbod gebracht, in lijn met de van kracht zijnde
Covid-richtlijnen.

Actieplan AP12: AP12 (Prioritair)
Het Huis van het Kind coördineert geïntegreerde gezins- en opvoedingsondersteuning in functie van maximale
toekomstkansen voor elk kind.
Toelichting:
De zitdagen van FONS (reorganisatie kinderbijslagfonds dat van een federale een gewestelijke materie werd) zijn gestart
op 1 september 2021.
www.huisvanhetkindberlare.be is gelanceerd.
Huis van het Kind organiseerde enkele webinars met betrekking tot opvoeden.
De luierbank ging op 1 mei 2021 van start.
In de zomer waren er enkele activiteiten voor jongeren tussen 14 en 20 jaar georganiseerd onder de noemer
'UNLOCKED'.
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Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Beleidsdoelstelling: OD6 (prioritair)
Door middel van een doordacht en duurzaam ruimtelijk en mobiliteitsbeleid leven burgers in een
aangename groene omgeving.
Actieplan AP13: AP13
Bij de inrichting van het openbaar domein hanteert het lokaal bestuur drie voorafgaande toetsen: kwalitatieve en
ecologische normen, de impact op de zachte weggebruiker en de mate van overeenstemming met het groene karakter
van de gemeente.
Toelichting:
In het voorjaar van 2021 is op ambtelijk niveau periodiek overleg geïnstalleerd dat op projectniveau de beoogde
thema's bespreekt in voorbereiding van beslissingen. Het gaat onder meer om volgende dossiers: herinrichting
Donklaan-Sluis-Nieuwdonk, heraanleg Brielstraat, heraanleg N467, aanpak kruispunten Dorp en Beukenplein,
fietsverbinding Brugstraat, ruimtelijke studie Berlare-dorp, visie Recreatiepool Donk.
Deze ad hoc labofase kan op termijn resulteren in een formeel toetsingskader.

Actieplan AP14: AP14 (Prioritair)
De openbare ruimte verbindt kernen voor de zachte weggebruiker en nodigt alle leeftijden uit tot actieve recreatie
(beweegprikkels).
Toelichting:
Verbinding van de kernen vormde een aandachtspunt bij de uitwerking van de ruimtelijke visie Recreatiepool Donk
(project samen met provincie en regionaal landschap). Bij het uitwerken van het ontwerp voor de Eendenkooi en het
zuidelijk deel Donkoeverpark werd gefocust op beleving voor diverse bevolkingsgroepen en leeftijden. Verder werd in
2021 het minigolfterrein gerenoveerd, de natuurspeelzone aangelegd, werd een interactief speeltoestel aangekocht.
Een bijkomende ontsluiting van Nieuwdonk aan het zuidelijke deel van het domein werd gerealiseerd.

Actieplan AP15: AP15 (Prioritair)
Binnen het mobiliteitsbeleid wordt er prioriteit gegeven aan de aanpak van drukke verkeersassen en schoolomgevingen.
Toelichting:
Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Voetgangersbeweging vzw met deelwerking Octopusplan.
Dit is een overeenkomst voor het verlenen van mobiliteitsadvies betreffende de verkeersveiligheid in de vijf
schoolomgevingen. Er volgde een startvergadering waarin Octopusplan qua werking en aanpak aan de directie van de
scholen werd toegelicht.
Verder werd Berlare ook een Octopusgemeente en deden we een oproep aan de scholen om zich lid te maken van
Octopusplan en zo een Octopusschool te worden. Door het feit dat de gemeente lid is, is het lidmaatschap voor de
scholen gratis (de rekening van de scholen wordt automatisch naar de gemeente gestuurd).
Er werden adviesrapporten en actiefiches van alle schoolomgevingen afgeleverd.
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Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Beleidsdoelstelling: OD7
Huurders, verhuurders en beleid werken samen om de kwaliteit en betaalbaarheid van huisvesting te
garanderen, op maat van lokale noden.
Actieplan AP16: AP16
Illegaal permanent verblijf verminderen.
Toelichting:
In maart 2021 vond een eerste gecoördineerde actie plaats op een van onze verblijfsparken, in samenwerking met de
lokale politie.

Actieplan AP17: AP17
Woonloket uitbouwen.
Toelichting:
Er wordt beslist geen woonloket op te starten zolang de fusieoperatie van de sociale bouwmaatschappijen niet
gerealiseerd is.
In 2021 werden voor deze fusie voorbereidingen getroffen met een politieke beslissing tot het vormen van de regio
Denderregio-Noord (inclusief visie en afsprakenkader en afbakening werkingsgebied) in de raad van oktober.

Actieplan AP18: AP18
Ondersteunen kwetsbare doelgroepen.
Toelichting:
De gemeenteraad heeft een belastingreglement rond verwaarlozing van woningen en gebouwen goedgekeurd. Het is
mede een instrument om verhuurders van woningen te stimuleren hun huurwoning kwalitatief te onderhouden.
Binnen de GBO-werking (geïntegreerd breed onthaal met samenwerking tussen OCMW, CAW en DMW) wordt er een
project uitgewerkt rond preventie uithuiszetting. We werken rond een bovenlokale aanpak om de slaagkansen in deze
preventieve werking te verhogen.
Ondertussen werden ook de eerste dossiers FBU ingediend. In 2021 ging het om 2 dossiers waarbij door middel van
tussenkomst van het OCMW en bemiddeling met de eigenaar 2 uithuiszettingen werden voorkomen. De aanvraag werd
ingediend bij het Fonds Ter Bestrijding Uithuiszetting van Wonen Vlaanderen die op zijn beurt ook een financiële
bijdrage levert.

Berlare / BERLARE
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

Jaaroverzicht alle beleid 2021

Pagina 8

Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Beleidsdoelstelling: OD8
Gemeente Berlare functioneert als een geheel door de cohesie tussen de verschillende kernen te
versterken, met respect voor hun eigenheid.
Actieplan AP19: AP19
Burgers kunnen eenvoudig en veilig van de ene naar de andere kern.
Toelichting:
Verbinding van de kernen vormt een aandachtspunt bij de uitwerking van de ruimtelijke visie Recreatiepool Donk
(project samen met provincie en regionaal landschap). In het actieplan van Recreatiepool Donk zijn acties als
'Vervolledigen van het wandel- en fietsnetwerk in het Donkgebied', 'Knippen van rijwegen i.f.v. fiets- en
wandelverbindingen' en 'Herinrichting zuidelijke Donklaan' in deze hefboominstrumenten.
In het najaar 2021 werden enkele wegen 'geknipt' als proefproject.
De noorderlijke toegang tot het provinciaal domein Nieuwdonk werd ontsloten.

Actieplan AP20: AP20
(Nieuwe) kwaliteitsvolle handels- en horecazaken in de handelskernen houden de kernen leefbaar.
Toelichting:
Het Berlaarse Boodschappenplatform werd voorbereid om operationeel te zijn vanaf begin 2022.
Via het EFRO-project Onderneem er op uit doet lokaal bestuur Berlare een beroep op een deskundige lokale economie
voor het optimaliseren van de interne werking rond ondernemer en als aanspreekpunt voor lokale ondernemers.

Actieplan AP21: AP21
Beleid(sondersteuning) faciliteert de cohesie.
Toelichting:
De administratie organiseert voortaan vieringen en recepties aan de hand van een gemeentelijk reglement. Hierin is een
financiële stimulans voorzien om over de deelgemeentegrenzen heen samen vieringen en recepties te houden.
Het lokaal bestuur heeft in september 2021 een herdenkingsmoment gehouden aan het Donkmeer voor alle in
coronatijd overleden inwoners.
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Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Strategische doelstelling: SD2 (prioritair)
Door onze proactieve houding hebben burgers met welzijnsnoden snel contact
met gepaste professionals voor een oplossing op maat.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Exploitatie
Rek 2020
Rek 2021
25.593,96
21.160,00
0,00
25.080,00
25.593,96
-3.920,00

Mjp 2021
27.015,85
30.936,85
-3.921,00

Beleidsdoelstelling: OD9
Het lokaal bestuur biedt kwalitatieve zorg op maat met specifiek oog voor het stijgend aantal 60plussers.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Exploitatie
Rek 2020
Rek 2021
25.593,96
21.160,00
0,00
25.080,00
25.593,96
-3.920,00

Mjp 2021
27.015,85
30.936,85
-3.921,00

Actieplan AP22: AP22
Het lokaal bestuur is een betrouwbare partner van Eerstelijnszone (ELZ) Dender.

Rek 2020
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Exploitatie
Rek 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Mjp 2021
0,00
1,00
-1,00

Toelichting:
ELZ Dender is intussen de centrale as in de regionale beheersing van Covid 19. De gemeenteraad stapte in in het
interbestuurlijk samenwerkingsverband Vaccinatiecentrum Berlare-Dendermonde-Lebbeke; het lokaal bestuur voorziet
medewerkers in het callcentrum voor de vaccinatie en zet vrijwilligers in om personen met vervoerproblemen toch op
hun afspraak te krijgen in het vaccinatiecentrum.

Actieplan AP23: AP23
In de schoot van het OCMW Berlare blijven we verder kwalitatieve zorg op maat aanbieden.
Toelichting:
Binnen de mogelijkheden van de Vlaamse covid 19-richtlijnen heeft WZC Ter Meere zijn werking kwalitatief verdergezet,
ondanks soms moeilijke personeelsomstandigheden (uitval wegens ziekte, quarantaine). Er was blijvende aandacht om
bezoek toe te laten in de meest veilige omstandigheden.
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Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Actieplan AP46: AP46
Het lokaal bestuur Berlare zet in het kader van de coronacrisis extra acties op ter bestrijding van kansarmoede en ter
ondersteuning van kwetsbare doelgroepen.
Toelichting:
Met een financiële aanmoediging vanuit de Vlaamse overheid heeft OCMW Berlare de koopkracht verhoogd van
gezinnen die het omwille van de coronacrisis financieel moeilijk hebben. Het doet dit door consumptiebonnen ter
beschikking te stellen, die in te ruilen zijn bij de lokale handelaars en horeca. Zo ondersteunt het OCMW meteen ook de
lokale economie die eveneens zwaar getroffen is door deze coronacrisis.
Wie recht heeft op deze consumptiebonnen, kreeg een brief vanuit het sociaal huis. Het betreft mensen die gerechtigd
zijn op de verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekteverzekering, mensen die een traject budgetbeheer volgen
binnen het OCMW en mensen die een toegangspas hebben tot onze sociale kruidenier 'Slaatje Praatje'.
Daarnaast heeft OCMW Berlare een proactieve actie opgezet om ca. 2.000 personen persoonlijk uit te nodigen voor een
gesprek om hen op die manier tijdig te begeleiden en hen te informeren over steunmaatregelen van verschillende
overheden. Het gaat om inwoners die in de eerste coronagolf technisch werkloos zijn geweest en om ondernemers die
in diezelfde golf een overbruggingskrediet hebben aangevraagd.
OCMW Berlare bleef het aanspreekpunt voor alle burgers die problemen ondervonden naar aanleiding van de
coronacrisis. Waar nodig werd gezorgd voor zowel financiële als psychosociale ondersteuning. Mensen kunnen
doorverwezen worden naar een psycholoog waarvan dan de eerste 10 beurten ten laste worden genomen door OCMW
Berlare.
Voor de financiële ondersteuning, specifiek gerelateerd aan de coronacrisis, werden in 2020 21 gezinnen ondersteund
en voor 2021 waren dit 51 gezinnen.
23 personen hadden nood aan psychologische ondersteuning.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Berlare / BERLARE
Dorp 22
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Exploitatie
Rek 2020
Rek 2021
25.593,96
21.160,00
0,00
25.080,00
25.593,96
-3.920,00

Mjp 2021
27.015,85
30.935,85
-3.920,00
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Beleidsdoelstelling: OD10
Burgers kunnen langer zelfstandig wonen zonder vereenzaming.
Actieplan AP24: AP24
WZC Ter Meere initieert en faciliteert buurtinitiatieven.
Toelichting:
Aan de uitvoering van dit actieplan werd nog niet actief gewerkt wegens de immense impact van Covid 19 op de
werking.

Actieplan AP25: AP25
Ondersteunen, doorverwijzen en sensibiliseren, ook via mantelzorgers en buurtbewoners/werking.
Toelichting:
De vrijwilligersploeg uit de eerste golf decimeerde (in de tweede golf was er veel minder technische werkloosheid én
minder hulpvraag). Ondertussen werd wel een vrijwilligerswerking opgezet in eigen beheer om mensen naar het
vaccinatiecentrum in Appels te vervoeren (met cascade: eerst inzetten op mantelzorgers en buurtzorg via campagne
'Prikpartner' en pas daarna komen onze vrijwilligers in actie) en ondersteunen we de vrijwilligerswerking van het
vaccinatiecentrum van ELZ Dender.
Vanuit het sociaal huis werd op 2/10/2021 een lokale/mobiele vaccinatiedag georganiseerd.
Deze vaccinatiedag kwam er om de doelgroepen die we binnen onze lopende vaccinatiecampagne minder goed hebben
bereikt, alsnog over de streep te trekken. We probeerden drempelverlagend te werken door het vaccinatiemoment in
eigen gemeente te organiseren, en zonder voorafgaandelijke verplichte afspraak te moeten maken. Er kwamen die dag
een 40-tal personen opdagen.
Verder bleven we inzetten op sensibilisering van de doelgroep van het sociaal huis, door te werken met de verteltas, die
was uitgewerkt door LOGO, tijdens de bedelingen van Slaatje Praatje.

Beleidsdoelstelling: OD11 (prioritair)
Gemeente Berlare is een dementievriendelijke gemeente.
Actieplan AP26: AP26 (Prioritair)
Waardigheid borgen, levenskwaliteit verlengen en sensibiliseren.
Toelichting:
De werkgroep dementie is opgestart en een intentieverklaring werd opnieuw vastgesteld. Alle medewerkers van WZC
Ter Meere kregen in het voorjaar van 2021 een vorming; de werkgroep kreeg de opdracht ook de andere medewerkers
van het lokaal bestuur de komende maanden te informeren en sensibiliseren. Ze deed dat onder meer met een
introductiefilmpje dat werd voorgesteld op een algemene personeelsvergadering en aansluitend werd ontsloten via het
intranet.
Drie dementievriendelijke wandelingen werden voorbereid.
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Beleidsdoelstelling: OD12
Het lokaal bestuur zet in op preventieve gezondheidszorg.
Actieplan AP27: AP27
Het lokaal bestuur coördineert het label 'Gezonde Gemeente' in samenwerking met relevante partners en actoren.
Toelichting:
Berlare herbevestigde het engagement door een betaalde* samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met partner
LOGO Dender.
*Als gevolg van opheffen Vlaamse subsidies

Er was een raamcampagne rond mentaal welzijn; op verschillende publieke banken werden stellingen aangebracht die
uitnodigden tot dialoog met een andere passant.

Strategische doelstelling: SD3 (prioritair)
Berlare voldoet op een professionele en communicatieve manier aan alle
wettelijke opdrachten en de verwachtingen van zijn inwoners.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Investeringen
Rek 2020
Rek 2021
0,00
60.000,00
281.853,87
0,00
-281.853,87
60.000,00

Mjp 2021
60.000,00
50.000,00
10.000,00

Beleidsdoelstelling: OD13 (prioritair)
Het lokaal bestuur biedt professionele hulp- en dienstverlening aan op gepaste/efficiënte schaal.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Investeringen
Rek 2020
Rek 2021
0,00
60.000,00
281.853,87
0,00
-281.853,87
60.000,00

Mjp 2021
60.000,00
50.000,00
10.000,00

Actieplan AP28: AP28
De interne ontwikkeling van de organisatie is er op gericht om de dynamieken en verwachtingen van buitenaf effectief
en efficiënt op te nemen, in balans met de veerkracht van alle medewerkers en in lijn met de doelstellingen van dit
meerjarenplan.
Toelichting:
Medewerkers van het woonzorgcentrum zijn bevraagd naar de nood aan psychosociale begeleiding via onze externe
partner voor preventie en welzijn op het werk. Enkelen verkozen een groepssessie; anderen een individueel gesprek.
In 2021 (eerste volledige jaar van de afsprakenmodule) werden 7.176 gemaakte afspraken behandeld voor drie
verschillende diensten: burgerzaken, vergunningen en sociale dienst.
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Medio 2021 heeft het lokaal bestuur een algemeen kader organisatieontwikkeling aangenomen. Een kernteam
coördineert de uitvoering van dit kader. In het najaar 2021 werd een zelfevaluatieoefening bij alle medewerkers
uitgevoerd.
Telewerk, dat voor het eerst als gevolg van de coronapandemie in onze organisatie opdook, is niet meer weg te denken.
De mogelijkheid is ondertussen structureel verankerd in het arbeidsreglement.
Met gefaseerde aanpassingen van het organogram speelt de organisatie in op de dringendste personeelsnoden als
gevolg van een wijzigende context (bevoegdheidsoverheveling, crisissituaties, ...).

Actieplan AP29: AP29
Via regiowerking de bestuurskracht versterken.
Toelichting:
De ontwerpnota van de Vlaamse overheid met betrekking tot de regiovorming, werd uitvoerig besproken in de schoot
van het managementteam, het college en de raad. Het standpunt van Berlare werd, zoals de procedure voorzag, tijdig
overgemaakt aan de provinciegouverneur.
De raad ging in het voorjaar van 2021 akkoord met het oprichten van een kostendelende vereniging DDS. Op deze
manier kan de gemeente een beroep doen op expertise die in de gemeente zelf niet aanwezig is en anders tegen hogere
tarieven zou moeten worden ingekocht via consultants.
Als gevolg van gewijzigde regelgeving fusioneren sociale woonactoren tot grotere entiteiten. Berlare, Buggenhout,
Dendermonde en Lebbeke hebben een onderhandeld akkoord om samen Denderregio Noord te vormen vanaf 1 januari
2023. De nieuwe organisatie vertegenwoordigt 2.784 sociale huurwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen
in het werkingsgebied en 164 woningen die op de private markt worden ingehuurd (SVK-woningen) (cijfers op 31
december 2020).
De interlokale vereniging Sociale Economie Scheldeland, waarvan Berlare sinds de oprichting enkele jaren terug, partner
is, heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met VDAB. Deze samenwerking moet een hefboom zijn om meer
mensen aan het werk te krijgen in het algemeen. Maar meer specifiek merken we dat bepaalde groepen in onze regio
structureel uitgesloten worden van evenredige deelname aan de arbeidsmarkt en impliciet ook van deelname aan de
lokale samenleving. Voor deze kansengroepen is de drempel tot ‘werk’ extra hoog; wat kan uitmonden in een groeiende
sociale ongelijkheid en een stijgende werkloosheid.

Actieplan AP30: AP30
Het personeelsbehoeftenplan wordt flexibel en realistisch om de takenoverheveling vanuit hogere overheden op te
vangen.
Toelichting:
Deze oefening loopt nog. In elk geval is actie ondernomen om voor bepaalde beleidsdomeinen de deskundigheid te
verhogen en om meer flexibiliteit te krijgen in de verpleegkundigenteams en in de teams rond ergo en kine.
Tot slot, en niet altijd vanzelfsprekend voor betrokkenen, zijn medewerkers flexibel ingezet in functie van uitdagingen
als gevolg van coronaevoluties.
In de tweede helft van 2021 werd de samenstelling van het managementteam bijgesteld.
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Actieplan AP31: AP31 (Prioritair)
Kasteel Berlare en bijgebouwen krijgen een ceremoniële en functionele invulling.

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Investeringen
Rek 2020
Rek 2021
0,00
60.000,00
281.853,87
0,00
-281.853,87
60.000,00

Mjp 2021
60.000,00
50.000,00
10.000,00

Toelichting:
Het renovatiedossier werd afgewerkt en ingediend. De renovatiepremie zelf werd eind 2021 toegekend door het
Agentschap Onroerend Erfgoed.
Er werd een addendum goedgekeurd ter aanvulling van het landschapsbeheersplan. Met dit addendum mogen de
bruggen die toegang verlenen tot het domein (kant Dorp en kant Beukenplein) worden verstevigd om, met het oog op
de restauratiewerken, zwaar vervoer op het domein toe te kunnen laten. Voor deze aanpassingen aan de bruggen krijgt
het lokaal bestuur een restauratiepremie op basis van erfgoedwaarde.

Actieplan AP32: AP32
HRM op maat van de uitdagingen en met respect voor alle werknemers moet het lokaal bestuur als aantrekkelijke
werkgever in de markt zetten.
Toelichting:
Een gezamenlijk arbeidsreglement voor medewerkers gemeente en OCMW is goedgekeurd in het voorjaar van 2021.
Eenzelfde arbeidsreglement vormt een belangrijk instrument in de gelijkwaardigheid van medewerkersgroepen. Er werd
een aanbestedingsprocedure gegund om ook dezelfde tijdsregistratiesoftware en een nieuw loonadministratiepakket te
implementeren voor beide organisaties vanaf 2022. Bestaande initiatieven als fruit op het werk worden verlengd;
andere worden uitgebreid: zo levert de centrale keuken van WZC Ter Meere sinds februari 2021 ook salades en is er een
bijkomend afhaalpunt voor broodjes, salades en tosti's in het magazijn aan de Bollewerkstraat. Reserveren en betalen
gebeurt via een app.
Half 2021 werd een eerste campagnebeeld (administratie) gelanceerd om het lokaal bestuur als aantrekkelijke
werkgever in de markt te zetten.

Actieplan AP33: AP33
Hulp- en dienstverleningsinfrastructuur is energiezuining voor de omgeving, aangenaam en efficiënt voor zowel
medewerkers als burgers.
Toelichting:
Volgende dossiers werden gerealiseerd: vervangen luchtgroepen sporthal Overmere, vernieuwen liften
assistentiewoningen, stookplaatsvernieuwing WZC Ter Meere.
Verder lopen voorbereidende onderzoeken om aanpassingen te doen aan gemeentelijk patrimonium als gevolg van de
ruimtelijke studie Dorp Berlare.
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Actieplan AP34: AP34
Aan de hand van een gedragen jeugdreflexkader telkens onderzoeken of er meerwaarde voor jeugd kan worden
gecreëerd bij elk nieuw project van het lokaal bestuur.
Toelichting:
De nieuwe jeugdraad laat zich ondersteunen door Bataljong om haar rol in het lokaal beleid verder te helpen bepalen. In
dit begeleidingstraject is onder meer dit jeugdreflexkader opgenomen om samen voor te bereiden.

Actieplan AP35: AP35
Het lokaal bestuur communiceert actief op regelmatige basis via diverse kanalen en met oog voor de diverse
doelgroepen.
Toelichting:
Specifiek voor 2021:
- medewerkers van gemeente Berlare werken actief mee aan de vaccinatiecommunicatie, geregisseerd door ELZ
Dender en de coronacommunicatie, met ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen.
- Infogem kreeg een makeover
- begin april 2021 werd www.beleefberlare.be gelanceerd
- er wordt achter de schermen voorbereidend werk geleverd om een geschikte partner te vinden voor een
nieuwe website voor gemeente en OCMW samen, die maximaal integreert met de principes van het project
LB365
- er wordt achter de schermen voorbereidend werk geleverd om de centrale communicatiestructuur te
herorganiseren
- er is begin 2021 ingetekend op een online opleidingsplatform dat medewerkers toelaat op hun tempo
verschillende sociale mediakanalen volledig in de vingers te krijgen
In de zomer van 2021 werden alle product- en dienstenfiches geactualiseerd als voorbereiding op de nieuwe website.
De opdracht zelf kon evenwel nog niet worden gegund als gevolg van een bijsturing van het bestek vanuit het
consortium.
Het lokaal bestuur treedt geregeld rechtstreeks in dialoog met belanghebbenden in het kader van projecten en dossiers:
ruimtelijke studie Berlare dorp, burgemeestersconvenant, wegenisproject Donklaan-Sluis, Skatepark.
De doelgroep voor de zomeractiviteiten UNLOCKED (14-20 jaar) werd persoonlijk uitgenodigd via een postkaart.

Beleidsdoelstelling: OD14
Het lokaal bestuur investeert in de nodige, duurzame, slimme technologie en infrastructuur zodat het
welzijn en welbevinden voor de burger verbetert.

Actieplan AP36: AP36
Samen met burgers en/of bedrijven twee smartcityprojecten kiezen en operationaliseren.
Toelichting:
Het college van burgemeester en schepenen heeft in februari 2021 een interactief speeltuig gegund. Het kreeg een
plaats in het Donkoeverpark.
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Actieplan AP37: AP37
LB365 uitrollen: hefboom voor klant (klantgericht), medewerker (werkvoorraadbeheer) en organisatie(beheersing).
Toelichting:
Berlare heeft eind 2021 vier oplossingen, naast de centrale contactendatabank (CRM), draaien:
- registratie van in- en uitgaande briefwisseling (sinds 1 oktober 2020)
- het werkproces voor de behandeling van klachten (sinds 1 februari 2021)
- administratieve afhandeling van een gemeentelijke administratieve sanctie (getest mei 2021 en na bijsturing
verder uitgerold)
- module voor contractenbeheer (in uitrol)

Actieplan AP38: AP38
Publieke Wifi in alle openbare gebouwen.
Toelichting:
Na het operationaliseren van een glasvezelnet (perceel 1 gegund in augustus 2021) tussen verschillende sites wordt dit
opgestart.

Actieplan AP39: AP39
Vernieuwen en verbeteren bedrijfsWifi.
Toelichting:
Na het operationaliseren van een glasvezelnet (perceel 1 gegund in augustus 2021) tussen verschillende sites wordt dit
opgestart.

Actieplan AP40: AP40
De bibliotheek ondersteunt de burgers in de digitale wereld.
Toelichting:
In 2020 en 2021 werden een aantal cursussen ingepland en voorbereid, maar deze werden omwille van de Covid 19
pandemie allemaal uitgesteld.

Beleidsdoelstelling: OD15
Het lokaal bestuur investeert in de veiligheid van zijn burgers en bedrijven.
Actieplan AP41: AP41
Digitale toegangscontrole met prioriteit voor gebouwen met gevoelige data en/of efficiëntie.
Toelichting:
Dit is een vrij complex gegeven, omdat de wens bestaat om dit te koppelen aan software om zalen te reserveren. Een
werkgroep is opgestart om dit dossier voor te bereiden.
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Actieplan AP42: AP42
Het lokaal bestuur faciliteert de prioriteiten van Politiezone Berlare-Zele: inbraakbestrijding, drugproblematiek, veilig
verkeer, overlastbestrijding.
Toelichting:
De uitbreiding van de verkeersdienst ging ook gepaard met bijkomende investeringen: nieuwe flitsapparatuur, een
volwaardig uitgerust voertuig voor de verkeersdienst, de installatie van de vrachtwagensluis in Uitbergen in juni 2021,
de aankoop van mobiele camera's om overlast te bestrijden en de uitrol van ANPR camera's op ons grondgebied.
Op vraag van de lokale politiezone hebben Berlare en Zele hun gezamenlijk algemeen politiereglement geactualiseerd
en laten goekeuren in de raden van najaar 2021.
Lokaal bestuur Berlare start met het Octopusplan (een deelwerking van de Voetgangersbeweging vzw) als hefboom om
de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken.

Actieplan AP43: AP43
Het lokaal bestuur is een loyale partner in Hulpverleningszone Oost.
Toelichting:
De verschillende posten uit de Hulpverleningszone worden onderling met glasvezel verbonden. De aftakking naar de
post van Berlare is gefinancierd door het lokaal bestuur.

Actieplan AP44: AP44
Verhogen rioleringsgraad en aanpak waterzuivering en wegdek.
Toelichting:
Het rioleringsdossier Bontinckstraat/Loereveldstraat is in uitvoering; het dossier Waterhoek/Quôte is in studiefase.

Actieplan AP45: AP45
Aan de hand van een prioriteitenlijst worden voetpaden, fietspaden, straten vernieuwd.
Toelichting:
Het bermen- en voetpadenplan werd eind augustus 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit plan wordt gebruikt
als leidraad voor aanpassingen van voetpaden en bermen.
Het stratenplan waarin de staat van de wegenis wordt opgenomen, is afgewerkt en goedgekeurd in de raad van juni
2021. Dit plan wordt geraadpleegd om keuzes te maken binnen de raamovereenkomst voor het herstellen van de
straten.
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BERLARE
OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2021 PER BELEIDSVELD

Code

WERKINGSSUBSIDIES

-

-

-

--

BOEKJAAR
2021

MEERJARENPLAN
2021

0400

Politiediensten

1.376.789

1.376.789

0300

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

835.134

816.240

0410

Brandweer

370.601

363.329

0740

Sportsector- en verenigingsondersteuning

164.177

159.240

0310

Beheer van regen- en afvalwater

151.869

120.000

0790

Erediensten

91.222

91.226

0750

Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

63.754

43.200

0319

Overig waterbeheer

47.992

60.000

0900

Sociale bijstand

27.408

33,264

--

0709

Overige culturele instellingen

25.551

24.972

0160

Hulp aan het buitenland

25.055

25.250

0909

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

20.601

20.601

0930

Sociale huisvesting

20.299

17.974

0800

Gewoon basisonderwijs

20.135

25.240

0905

Dienst voor juridische informatie en advies

18.058

17.000

0490

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

17.087

19.055

0739

Overig kunst- en cultuurbeleid

14.108

13.000

0340

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

13.085

7.278

0500

Handel en middenstand

11.531

1.211

0820

Deeltijds kunstonderwijs

10.939

21.500

0710

Feesten en plechtigheden

10.726

11.000

0521

Toerisme - Sectorondersteuning

6.820

6.820

0320

Sanering van bodemverontreiniging

6.500

6.500

0600

Ruimtelijke planning

5.890

---

-

649

0680

Groene ruimte

5.711

5.711

0911

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

5.436

7.350

0980

Sociale geneeskunde

4.188

4.188

0741

Sportpromotie en -evenementen

2.623

0943

Gezinshulp

2.428

2.728

0480

Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2.349

2.349

0350

Klimaat en energie

1.669

4.445

0630

Watervoorziening

1.000

1.000

0944

Preventieve gezinsondersteuning

188

375

0530

Land-, tuin- & bosbouw

-

2.500

-

3.380.921

3.311.335

5-1

BERLARE

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2021 PER BELEIDSVELD

Code

BOEKJAAR

MEERJARENPLAN

664

2021

2021

INVESTERINGSSUBSIDIES

0790

Erediensten

0400

Politiediensten

157.295

222.661
298.885

--

-

-

---

-

---

-

-

-

-

157.295

521.546

5·2

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
Beleidsdomein
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMENE FINANCIERING

Beleidsveld
0100
0101
0110
0111
0112
0119
0119
0119
0190
0010

ALGEMENE FINANCIERING
ALGEMENE FINANCIERING
ALGEMENE FINANCIERING
ALGEMENE FINANCIERING
ALGEMENE FINANCIERING
ALGEMENE FINANCIERING
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN

0020
0030
0040
0050
0090
0090
0130
0160
0400
0410
0500
0790
0800
0870
0900
0900
0900
0901
0903
0904
0904
0905
0909
0911

BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
BURGER EN WELZIJN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
GRONDGEBIEDZAKEN
SENIORENZORG
SENIORENZORG
SENIORENZORG
SENIORENZORG
SENIORENZORG
SENIORENZORG
SENIORENZORG
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING

0920
0930
0944
0944
0980
0985
0990
0200
0210
0220
0290
0300
0310
0319
0320
0340
0350
0480
0490
0530
0540
0600
0610
0620
0630
0640
0650
0670
0680
0680
0680
0984
0943
0946
0952
0952
0953
0953
0959
0520
0521
0529

Omschrijving Beleidsveld

Beleids-item Omschrijving Beleidsitem

Politieke organen
Officieel ceremonieel
Secretariaat
Fiscale en financiële diensten
Personeelsdienst en vorming
Overige algemene diensten
Overige algemene diensten
Overige algemene diensten
Overig algemeen bestuur
Algemene overdrachten tussen de verschillende
bestuurlijke niveaus
Fiscale aangelegenheden
Financiële aangelegenheden
Transacties in verband met de openbare schuld
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Overige algemene financiering
Overige algemene financiering
Administratieve dienstverlening
Hulp aan het buitenland
Politiediensten
Brandweer
Handel en middenstand
Erediensten
Gewoon basisonderwijs
Sociale voordelen
Sociale bijstand
Sociale bijstand
Sociale bijstand
Voorschotten
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Activering van tewerkstelling
Activering van tewerkstelling
Dienst voor juridische informatie en advies
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Diensten en voorzieningen voor personen met een
handicap
Werkloosheid
Sociale huisvesting
Preventieve gezinsondersteuning
Preventieve gezinsondersteuning
Sociale geneeskunde
Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Begraafplaatsen
Wegen
Openbaar vervoer
Parkeren
Overige mobiliteit en verkeer
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beheer van regen- en afvalwater
Overig waterbeheer
Sanering van bodemverontreiniging
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Klimaat en energie
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Land-, tuin- & bosbouw
Visvangst
Ruimtelijke planning
Gebiedsontwikkeling
Grondbeleid voor wonen
Watervoorziening
Elektriciteitsvoorziening
Gasvoorziening
Straatverlichting
Groene ruimte
Groene ruimte
Groene ruimte
Ontsmetting en openbare reiniging
Gezinshulp
Thuisbezorgde maaltijden
Assistentiewoningen
Assistentiewoningen
Woon- en zorgcentra
Woon- en zorgcentra
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Toerisme - Onthaal en promotie
Toerisme - Sectorondersteuning
Overige activiteiten inzake toerisme

010000
010100
011000
011100
011200
011900
011901
011902
019000
001000

Politieke organen
Officieel ceremonieel
Secretariaat
Fiscale en financiële diensten
Personeelsdienst en vorming
Overige algemene en ondersteunende diensten
ICT
Technische dienst
Overig algemeen bestuur
Overdrachten tussen bestuurlijke niveaus

002000
003000
004000
005000
0090
009000
013000
016000
040000
041000
050000
079001
080100
087000
090000
090010
090020
090100
090300
090400
090401
090500
090900
091100

Fiscale aangelegenheden
Financiële aangelegenheden
Openbare schuld
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Overige algemene financiering
Overige algemene financiering
Administratieve dienstverlening
Hulp aan het buitenland
Politiediensten
Brandweer
Handel en middenstand
Erediensten
Gewoon basisonderwijs
Sociale voordelen scholen
Sociale bijstand
Sociale bijstand
Politieke vluchtelingen
Voorschotten
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Activering van tewerkstelling
Art. 60 §7
Juridische dienst
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Diensten en voorzieningen voor personen met een
handicap
Werkloosheid
Sociale huisvesting
Opvoedingsondersteuning
Huis van het Kind
Sociale geneeskunde
Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Begraafplaatsen
Wegen
Openbaar vervoer
Parkeren
Overige mobiliteit en verkeer
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beheer van regen- en afvalwater
Overig waterbeheer
Sanering van bodemverontreiniging
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Klimaat en energie
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Land-, tuin- & bosbouw
Visvangst
Ruimtelijke planning
Gebiedsontwikkeling
Grondbeleid voor wonen
Watervoorziening
Elektriciteitsvoorziening
Gasvoorziening
Straatverlichting
Eendenkooi
Kasteeldomein
Groene ruimte
Ontsmetting en openbare reiniging
Gezinshulp
Thuisbezorgde maaltijden
De Zilverberk
Boerenkrijghof
WZC Ter Meere
Centrale keuken
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Citymarketing werking en communicatie
Scheldeland
Toerisme aanbod en evenementen

092000
093000
094400
094401
098001
098500
099000
020000
021000
022000
029000
030002
031000
031900
032001
034000
035000
048000
049000
053000
054000
060000
061000
062000
063000
064000
065000
067000
068001
068002
068003
098400
094300
094600
095201
095202
095300
095301
095900
052000
052101
052900

Beleidsdomein
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING

Beleidsveld
0700
0703
0703
0705
0705
0705
0705
0705
0705
0705
0705
0709
0709
0710
0720
0729
0739
0740
0740
0741
0742
0742
0742
0750
0750
0751

VRIJETIJDSBESTEDING

0751

VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING
VRIJETIJDSBESTEDING

0759
0820
0945

Omschrijving Beleidsveld

Beleids-item Omschrijving Beleidsitem

Musea
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Gemeenschapscentrum
Gemeenschapscentrum
Gemeenschapscentrum
Gemeenschapscentrum
Gemeenschapscentrum
Gemeenschapscentrum
Gemeenschapscentrum
Gemeenschapscentrum
Overige culturele instellingen
Overige culturele instellingen
Feesten en plechtigheden
Monumentenzorg
Overig beleid inzake het erfgoed
Overig kunst- en cultuurbeleid
Sportsector- en verenigingsondersteuning
Sportsector- en verenigingsondersteuning
Sportpromotie en -evenementen
Sportinfrastructuur
Sportinfrastructuur
Sportinfrastructuur
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &
jongeren
Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &
jongeren
Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
Deeltijds kunstonderwijs
Kinderopvang

070000
070301
070302
070501
070502
070503
070504
070505
070506
070507
070508
070901
070902
071000
072000
072900
073900
074005
074007
074101
074201
074202
074203
075001
075005
075101

Musea en Toerisme-infrastructuur
Openbare bibliotheek Berlare
Openbare bibliotheek Overmere
Avondprogrammering
Participatiedecreet
Tentoonstellingen
CC Stroming
Festivalhal Donkmeer
SCC De Venne
Feestzaal Overmere
JC De Kroon
Cultuurraad
Socio-culturele verenigingen
Feesten en plechtigheden
Monumentenzorg
Overig beleid inzake het onroerend erfgoed
Overig kunst- en cultuurbeleid
Sportraad
Ondersteuning sportverenigingen
Gemeentelijke sportactiviteiten
Sporthal Berlare
Sporthal Overmere
Buitensportterreinen
Ondersteuning jeugdverenigingen
Jeugdraad
Gemeentelijke jeugdactiviteiten

075102

Speelplein Kaboom

075900
082000
094500

Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
Deeltijds kunstonderwijs
Kinderopvang

Overzicht verbonden entiteiten
Voor de volgende entiteiten heeft het lokaal bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting
om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten:
-

Brandweerzone Oost
Politiezone Berlare – Zele
Kerkfabriek Sint-Martinus
Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
Kerkfabriek Sint-Pietersbanden
VZW Woonaksent
Welzijnsvereniging WelDenderend

Berlare / BERLARE
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

22

Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer
Burgemeester: Katja Gabriëls

Personeelsinzet gemeente en OCMW Berlare
Resultaat in VTE
Voltijds

Totaal in
VTE

Deeltijds

Vastbenoemd

Contractueel

Vastbenoemd

Contractueel

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

A

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,50

6,50

Art60

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

B

2,00

10,00

1,00

11,00

1,70

3,20

1,80

10,10

40,80

C

2,00

9,00

5,00

21,00

1,30

11,84

1,16

35,85

87,15

D

4,00

0,00

18,00

4,00

0,00

0,50

0,50

9,25

36,25

DG

1,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

E

0,00

1,00

14,00

15,00

0,00

0,63

1,89

22,04

54,56

P

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Totaal in
VTE

12,00

22,00

44,00

60,00

3,00

16,17

5,35

77,74

240,26

Resultaat in koppen
Voltijds

Total in
koppen

Deeltijds

Vastbenoemd

Contractueel

Vastbenoemd

Contractueel

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

A

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

1,00

7,00

Art60

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

B

2,00

10,00

1,00

11,00

2,00

13,00

3,00

20,00

62,00

C

2,00

9,00

5,00

21,00

2,00

16,00

2,00

51,00

108,00

D

4,00

0,00

18,00

4,00

0,00

1,00

2,00

20,00

49,00

DG

1,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

E

0,00

1,00

14,00

15,00

0,00

1,00

3,00

34,00

68,00

P

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Total in
koppen

12,00

22,00

44,00

60,00

4,00

31,00

10,00

126,00

309,00

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort
Algemeen
rekeningnummer
7300000
7301000
7302000
7315000
7331100
7331400
7342100
7342400
7369910
7374000
7377000
7389000
7389020
7390000
7391000

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485
Nis-code: 42003

Omschrijving

Meerjarenplan 2021

Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Motorrijtuigen
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek sels
Begraving / bijzetting in columbarium / verstrooiing
Ontgravingen
Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken
Niet-geadresseerd drukwerk
Belasting op ander gebruik van de openbare weg
Leegstaande woningen en gebouwen
Tweede verblijven
Inname privaat domein
Belasting op jacht- en wapenvergunningen
Gemeentelijke administratieve sanctie
Boetes (combitaks)
Totaal:

4.178.660,00
4.614.857,36
237.190,46
51.000,00
700,00
1.500,00
65.900,00
130.000,00
4.500,00
57.000,00
56.000,00
1.500,00
760,00
2.500,00
5.600,00
9.407.667,82

Opbrengst per belastingsoort
24

Jaarrekening 2021
4.200.100,49
4.610.296,97
231.795,75
64.774,00
372,00
1.450,00
65.216,40
132.767,87
3.761,16
48.342,54
54.349,60
4.070,16
379,63
2.445,00
6.325,00
9.426.446,57

verschil
meerjarenplan 2021 jaarrekening 2021
-21.440,49
4.560,39
5.394,71
-13.774,00
328,00
50,00
683,60
-2.767,87
738,84
8.657,46
1.650,40
-2.570,16
380,37
55,00
-725,00
-18.778,75

Burgemeester: Katja Gabriëls
Algemeen directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel directeur: Iris Dekeyzer

