ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2014
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet,
schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn,
Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels, raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Afwezig:
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
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4.
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Goedkeuren notulen zitting van 22 oktober 2014;
Akte nemen einde verhindering de heer Karel De Gucht - einde mandaat
mevrouw Greta Van Boven;
Hervaststellen rangorde gemeenteraadsleden;
Akte nemen einde verhindering - Voorzitterschap gemeenteraad;
Akte nemen ontslag René Kets als schepen en als bestuurder voor Sociale
Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood;
Aanduiden nieuwe bestuurder in Raad van bestuur Sociale
Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood;
Goedkeuren verdeelsleutel Hulpverleningszone Oost;
Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze drukwerk Infogem 2015 - 2017;
Goedkeuren ombouw van halfzware autopomp naar multifunctionele autopomp;
Goedkeuren werken: verbinden gemeentelijke gebouwen met glasvezelkabel;
Goedkeuren ontwerp-streekpact RESOC-SERR Waas & Dender ;
Goedkeuren verkoop perceel Schuttersweg;
Vaststellen voorwaarden en vergoeding hoofdmonitor, monitor en vrijwilliger bij
dienst vrije tijd;
Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen budgetwijziging 2014/1;
Goedkeuren dagorde BAV Verko: 15/12/2014;
Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering Verko: 15/12/2014;
Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering DDS: 15/12/2014;
Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering DDS: 15/12/2014;
Imewo: goedkeuren overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv;
Goedkeuren dagorde BAV Finiwo en standpuntbepaling: 12/12/2014;
Aanstellen vertegenwoordiger BAV Finiwo: 12/12/2014;
Varia.

DE VOORZITTER OPENT OM 20.30 UUR STIPT DE VERGADERING.
OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren notulen zitting van 22 oktober 2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op art. 33 van dit decreet inzake de notulen van de
gemeenteraadzitting.

169

BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 22 oktober 2014 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Akte nemen einde verhindering de heer Karel De Gucht - einde
mandaat mevrouw Greta Van Boven

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op meer bepaald de artikels 7, 8, 11 en 14 van dit decreet;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2/01/2013 houdende de installatie van de
gemeenteraadsleden en eedaflegging;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 houdende de aktename verzoek
verhindering als raadslid en voorzitter;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/09/2014 houdende het kennisnemen
eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek van de geloofsbrieven;
 Overwegende dat de heer Karel De Gucht op 07/01/2013 de gemeenteraad verzocht
hem als raadslid en als voorzitter van de gemeenteraad te verhinderen gedurende
de periode van zijn lidmaatschap van de Europese Commissie;
 Overwegende dat mevrouw Greta Van Boven, verkozen als opvolger op de lijst 1
Open Vld bij de verkiezingen van 14/10/2012, de heer Karel De Gucht verving;
 Overwegende dat het mandaat van de heer Karel De Gucht als lid van de Europese
Commissie werd beëindigd op 31/10/2014;
 Overwegende dat de heer Karel De Gucht de eed als raadslid reeds heeft afgelegd
op de installatievergadering van 2/01/2013;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht, net als zijn dankwoord aan
mevrouw Greta Van Boven.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Neemt kennis van het einde van de verhindering van de heer Karel De Gucht als
raadslid.
ART. 2
Neemt kennis van de beëindiging van het mandaat als gemeenteraadslid van mevrouw
Greta Van Boven als vervanger van de heer Karel De Gucht.
ART. 3
Bepaalt dat een afschrift van deze aktename voor verder gevolg wordt overgemaakt
aan de Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Hervaststellen rangorde gemeenteraadsleden

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012 zoals geldig
verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen en
medegedeeld bij brief van 19/11/2012 met referentie RvV/ambtshalve;
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 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/09/2014 houdende herbepaling van de
rangorde van de gemeenteraadsleden na eedaflegging;
 Gelet op de kennisname van het einde van de verhindering van de heer Karel De
Gucht, die vanaf 01/11/2014 de mandaten als raadslid en gemeenteraadsvoorzitter
terug opneemt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Herziet haar besluit van 24/01/2014 en stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden
opnieuw vast als volgt:
1.

Luc Vercruyssen

CD&V

02/01/1983

2.

Karel De Gucht

Open VLD

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Julien Wettinck
Francky Verhofstadt
Wim Arbijn
Katja Gabriëls
René Kets
Carine Meyers
Jan De Palmenaer
Marleen Zaman
Steven Baeyens
An Van Driessche
Freddy Schatteman
Rita Sichien

Open
CD&V
Sp.a
Open
Open
Open
CD&V
CD&V
CD&V
Open
Open
Open

15.
16.

Kris Malfliet
Marie-Christine Vleminckx

Open VLD
N-VA

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Steven Vandersnickt
Ingrid Rogiers
Marc Van Driessche
Brecht Arbyn
Lynn Vanhenden
Kim Haentjens
Anneleen Roels

Open
Open
N-VA
N-VA
Open
Open
Open

01/01/1989
tot 22/09/2009
02/01/2013
tot 23/01/2013
26/11/2014
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
02/01/2007
02/01/2007
02/01/2007
23/04/2001
tot
31/12/2006
23/01/2013
22/09/2009
03/11/1997 tot
31/12/2000
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
29/01/2014

VLD

VLD
VLD
VLD

VLD
VLD
VLD

VLD
VLD

VLD
VLD
VLD

548
1 314

1 073
592
501
3 165
1 024
829
468
461
971
960
673
504

887
408
979
578
243
228
544
526
462

ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Akte nemen einde verhindering - Voorzitterschap gemeenteraad

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op meer bepaald de artikels 7, 8, en 14 van dit decreet;
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 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2/01/2013 houdende de installatie van de
gemeenteraadsleden en eedaflegging;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2/01/2013 houdende de verkiezing van de
voorzitter van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 houdende de aktename verzoek
verhindering als raadslid en voorzitter;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 houdende de verkiezing van een
nieuwe voorzitter;
 Gelet op de aktename in zitting van heden van het einde van de verhindering van de
heer Karel De Gucht als raadslid;
 Overwegende dat de heer Karel De Gucht op 7/01/2013 de gemeenteraad verzocht
hem als raadslid en als voorzitter van de gemeenteraad te verhinderen gedurende
de periode van zijn lidmaatschap van de Europese Commissie;
 Overwegende dat het mandaat van Wim Arbijn als voorzitter van de gemeenteraad
eindigt op de dag waarop de verhindering als raadslid en bij uitbreiding als voorzitter
van de heer Karel De Gucht, ingevolge lidmaatschap van de Europese Commissie,
eindigt;
 Overwegende dat het mandaat van de heer Karel De Gucht als lid van de Europese
Commissie werd beëindigd op 31/10/2014;
 Overwegende dat de heer Karel De Gucht de eed als raadslid reeds heeft afgelegd
op de installatievergadering van 02/01/2013;
 Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter
van de gemeenteraad op naam van de heer Karel De Gucht reeds op de zitting van
2/01/2013 werd neergelegd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht, net als zijn dankwoord aan de
heer Wim Arbijn die hem tijdens zijn wettelijke verhindering als voorzitter heeft
vervangen;
 Gehoord het dankwoord aan de heer Wim Arbijn vanwege de CD&V- en de N-VAfractie.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Neemt kennis van het einde van de verhindering van de heer Karel De Gucht als
voorzitter van de gemeenteraad.
ART. 2
Verklaart de heer Karel De Gucht verkozen als voorzitter van de gemeenteraad met
ingang van 01/11/2014.
ART. 3
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit voor verder gevolg wordt overgemaakt aan de
Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Akte nemen ontslag René Kets als schepen en als bestuurder voor
Sociale Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op meer bepaald artikel 50, §1 over een mandaat dat eindigt voor de
einddatum vermeld in de voordrachtsakte;
 Gelet op de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen door de
gemeentesecretaris aan de burgemeester overhandigd op 20/12/2012;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2/01/2013 houdende de verkiezing van vijf
schepenen en eedaflegging, waarbij de heer René Kets als tweede schepen werd
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aangeduid en de heer Wim Arbijn hem van rechtswege opvolgt als schepen vanaf
1/01/2016;
Gelet op het schrijven van 24/10/2014 van de heer René Kets waarin hij verklaart
zijn mandaat als schepen te willen neerleggen met ingang van 1/01/2015;
Gelet op datzelfde schrijven van 24/10/2014 van de heer René Kets waarin hij
verklaart zijn mandaat namens gemeente Berlare als bestuurder voor Sociale
Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood te willen intrekken vanaf
1/01/2015;
Gelet op het schrijven van 29/10/2014 van de heer Wim Arbijn waarin hij verklaart
afstand te doen van het schepenmandaat van de heer René Kets;
Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht, net als zijn dankwoord aan de
heer René Kets;
Gehoord het dankwoord aan de heer René Kets vanwege alle fracties.

BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Neemt akte van het ontslag van de heer René Kets uit het mandaat van schepen van
de gemeente Berlare, met ingang van 1/01/2015.
ART. 2
Neemt akte van het ontslag van de heer René Kets als bestuurder voor Sociale
Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood, met ingang van 1/01/2015.
ART. 3
Bepaalt dat een afschrift van deze aktename voor verder gevolg zal worden
overgemaakt aan de Vlaamse Regering en Sociale Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in
Woningnood.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Aanduiden nieuwe bestuurder in Raad van bestuur Sociale
Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
 Overwegende dat gemeente Berlare aandeelhouder is van de Sociale
Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood;
 Overwegende dat volgens de statuten van deze huisvestingsmaatschappij gemeente
Berlare recht heeft op vijf bestuurders in de Raad van bestuur;
 Gelet op het feit dat de heer René Kets voor Open Vld bestuurder is van deze
huisvestingsmaatschappij, aangesteld in de gemeenteraadzitting van 23/01/2013;
 Gelet op de aktename in zitting van heden van het ontslag van de heer René Kets
als schepen en als bestuurder voor Sociale Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in
Woningnood vanaf 1/01/2015;
 Overwegende dat daardoor een nieuwe bestuurder moet worden aangeduid;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingediend;
 Overwegende dat de meerderheidspartijen ter zitting gezamenlijk een kandidaat
voordragen: de heer Steven Vandersnickt;
 Overwegende dat de minderheidspartijen ter zitting gezamenlijk een kandidaat
voordragen, omdat ze woonbeleid een belangrijk thema vinden: de heer Jan De
Palmenaer;
 Overwegende dat de gemeenteraad overgaat tot een geheime stemming met het
oog op het aanduiden van een nieuwe bestuurder in de raad van bestuur van de
Sociale Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood;
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Er zijn 23 stemgerechtigden:
Er zijn 23 geldige stemmen
Er zijn geen ongeldige of blanco stemmen
Er is 1 onthouding
Steven Vandersnickt bekomt 15 stemmen; Jan De Palmenaer bekomt 7 stemmen.
BESLUIT: 15 stemmen voor, 7 stemmen tegen, 1 onthouding
ART. 1
Duidt de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 BERLARE aan om
namens gemeente Berlare als bestuurder te zetelen in de Raad van bestuur van Sociale
Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood en dit vanaf 1/01/2015.
ART. 2
Bepaalt dat bij ontstentenis van herroeping deze aanduiding geldig blijft tot aan de
volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Sociale Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood, Gaver 70 te 9290
BERLARE;
- de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66 te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren verdeelsleutel Hulpverleningszone Oost

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
meer bepaald de artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid, zoals laatst
gewijzigd tot op heden, en op de uitvoeringsbesluiten;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/10/2014 aangaande het goedkeuren van
de samenwerkingsovereenkomst en het goedkeuren van de dotatie 2015 aan
Hulpverleningszone Oost;
 Gelet op de vraag van 14/10/2014 van de federale diensten van de gouverneur om,
behalve de dotatie 2015, ook de financieringsverdeelsleutel in een apart besluit goed
te keuren;
 Overwegende dat er voorbereidende berekeningen en simulaties uitgewisseld,
toegelicht en overlegd werden;
 Overwegende de optie voor een zonale verdeelsleutel die gebaseerd is op twee
parameters, namelijk het aantal inwoners per gemeente en het kadastraal inkomen
per gemeente;
 Overwegende dat deze sleutel voor gemeente Berlare een bijdrage van 7,70%
betekent op het te financieren tekort van de zone;
 Overwegende de vraag van onder meer gemeente Berlare om voor de exploitatieuitgaven (niet voor de investeringen) voor de boekjaren 2015 en 2016 een
overgangsregeling uit te werken en zo een draagvlak te creëren om binnen een
redelijk tijdskader de uitgaven van de verschillende gemeenten te laten aansluiten
op het zonale kader, inclusief de zonale verdeelsleutel;
 Overwegende dat in deze overgangsregeling de verdeelsleutel berekend wordt op
basis van de totale netto exploitatiekost van 2012 per gemeente ten opzichte van de
totale netto exploitatiekost van 2012, voor zover de exploitatie-uitgaven de
gebudgetteerde maxima niet overschrijden (3.655.500,00 euro voor 2015 en
3.246.788,00 voor 2016). Overschrijden de exploitatie-uitgaven toch deze maxima,
dan geldt de algemene verdeelsleutel;
 Overwegende dat de verdeelsleutel voor deze overgangsregeling in boekjaren 2015
en 2016 voor gemeente Berlare een bijdrage van 6,43% betekent op het te
financieren exploitatietekort van de zone;
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 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens wat de brandweerwerking vandaag kost aan
gemeente Berlare en het antwoord van burgemeester Gabriëls hierop dat dit ca.
270.000,00 euro per jaar bedraagt;
 Gehoord de vraag van raadslid Verhofstadt of de zonewerking gevolgen heeft voor
het verenigingsleven;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat het retributiereglement
voorziet dat het college van burgemeester en schepenen vrijstelling van retributie
kan verlenen, dat die uitzondering net bedoeld is voor kleinschalige
verenigingsinitiatieven waar brandwacht gewenst is en dat die uitzondering vanaf
2015 blijft bestaan. In die gevallen factureert Zone Oost aan gemeente Berlare;
 Gehoord de vraag van raadslid De Palmenaer of de Waterfeesten ook vrijgesteld
worden van retributie en het antwoord van burgemeester Gabriëls hierop dat dit niet
het geval is, dat die kost zonaal wordt gedragen omdat het gaat om een
gemeentelijke activiteit met noodzakelijke bijstand van de brandweer.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Keurt voor het jaar 2015 en het jaar 2016 de verdeelsleutel van 6,43% goed voor de
financiering van Hulpverleningszone Oost en verwerkt deze in de beleidsdocumenten, in
het bijzonder de budgetten, en gaat akkoord met de uitzonderingsbepaling zoals
vastgelegd in punt 3.2 van de samenwerkingsovereenkomst Hulpverleningszone Oost,
zoals goedgekeurd in de zitting van 22/10/2014.
ART. 2
Keurt de verdeelsleutel van 7,70% goed vanaf het jaar 2017 voor de financiering van
Hulpverleningszone Oost en verwerkt deze in de beleidsdocumenten, in het bijzonder
de budgetten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit over aan:
- de voorzitter van de prezoneraad;
- de provinciegouverneur;
- de financieel beheerder.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze drukwerk Infogem 2015
- 2017

DE RAAD,
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro, excl. Btw
niet bereikt);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
105;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
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 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Drukwerk INFOGEM 2015-2017”
een bestek met nr. 14/448 werd opgesteld door Gemeente Berlare;
 Overwegende, overeenkomstig artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 € excl. btw
niet bereikt) van de wet van 15/06/2006, voorgesteld wordt de opdracht te gunnen
bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op
48.000,00 euro exclusief btw of 58.080,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in de betrokken
budgetten van 2015, 2016 en 2017;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens met welke periodiciteit vijf in plaats van zes
nummers per jaar zullen verschijnen;
 Gehoord het antwoord van de gemeentesecretaris dat de vijf nummers niet
evenredig worden verdeeld over twaalf maanden, maar dat de verschijningsdata
vooral zijn geënt op de agenda van gemeentelijke activiteiten;
 Gehoord de aanvulling van raadslid Baeyens dat digitale communicatiekanalen ook
belangrijk zijn;
 Gehoord het antwoord van de gemeentesecretaris dat dit klopt, dat de administratie
daar meer en meer op in zet, maar dat klassieke en digitale communicatie steeds
een en/en-verhaal moeten blijven;
 Gehoord de vraag van raadslid Vleminckx over de keuze van aan te schrijven
drukkerijen;
 Gehoord het antwoord van de gemeentesecretaris dat enkel drukkerijen die de
opdracht in huis kunnen uitvoeren, in aanmerking komen om zo de economisch
meest voordelige prijs te kunnen garanderen, dat daardoor vertrouwde drukkerijen
uit de boot vallen maar dat die weliswaar zelf aangeven niet geïnteresseerd te zijn in
de opdracht.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 14/448 en de raming voor de opdracht
“Drukwerk INFOGEM 2015-2017”, opgesteld door Gemeente Berlare. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
48.000,00 euro exclusief btw of 58.080,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in de budgetten van 2015, 2016 en 2017.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Goedkeuren ombouw van halfzware autopomp naar multifunctionele
autopomp

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 26 § 1, 1° f (werken, leveringen of diensten die om technische of artistieke
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redenen of omwille van de bescherming van alleenrechten, slechts aan één bepaalde
aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen worden gegund);
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5 §2;
Gelet op het KB van 10/11/2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van
de Snelste Adequate Hulp (SAH) en van de adequate middelen, dat wijst op de
noodzaak aan een multifunctionele autopomp;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18/12/2013 houden het
hervaststellen van het begrip dagelijks bestuur;
Gelet op het bijzonder bestek II/MATA26-284-11 perceel gegund aan Vanassche FFE
NV met een geldigheidsduur van 02/04/2013 – 02/04/2018;
Gelet op het bijzonder bestek II/MAT/26-089-00 gegund aan Vanassche FFE NV
betreffende de halfzware autopomp;
Gelet op de prijsaanbieding van Vanassche FFE NV betreffende het ombouwen van
de autopomp tot multifunctionele autopomp;
Overwegende dat de ombouw van twee bestaande wagens zeer specifieke
voorkennis vereist betreffende de constructie en opbouw, en dit werk daarom
moeilijk door andere fabrikanten dan de oorspronkelijke constructeur kan worden
gedaan;
Overwegende dat Vanassche FFE NV zowel constructeur is van de om te bouwen
halfzware autopomp (Scania), als van de halfzware autopomp Atego die tot
multifunctionele autopomp wordt omgebouwd met o.a. onderdelen van de halfzware
autopomp, en zodoende over de gedetailleerde voorkennis beschikt;
Overwegende dat de opgestelde offerte rekening houdt met het aanwezige
materiaal in de Atego autopomp, het bestaande materiaal van de huidige autopomp
(Scania) dat deels zal worden omgezet naar de Atego autopomp, alsook het nieuwe
materiaal dat nodig is om aan de functionaliteiten van de Snelste Adequate Hulp
(SAH) te voldoen;
Overwegende dat na de ombouw van de halfzware autopomp naar multifunctionele
autopomp dit voertuig (Atego) het eerste interventievoertuig (AP1) wordt, en het
oude voertuig (Scania) de tweede autopomp (AP2) wordt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.000,00 euro,
inclusief BTW;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien werd in het
investeringsbudget van 2014;
Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.

BESLUIT: 23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van

Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers,
Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan de prijsaanbieding van de firma Vanassche FFE NV, inzake de
ombouw van de halfzware autopomp naar een multifunctionele autopomp, met
uitrusting en inrichting conform bijzonder bestek II/MATA26-284-11 perceel 1.
ART. 2
Bepaalt dat de betaling gebeurt met het voorziene investeringskrediet, ingeschreven in
budget 2014.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
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10.

Goedkeuren werken: verbinden gemeentelijke gebouwen met
glasvezelkabel

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op artikel 3 van de statuten van IMEWO: “Zij kan elke aanverwante dienst of
activiteit verzekeren die kadert binnen haar doelstellingen”;
 Gelet op artikel 2 van de statuten van Eandis: “De vennootschap kan bovendien alle
activiteiten ontplooien, die rechtstreeks ofwel onrechtstreeks, hoofdzakelijk of
aanvullend hiermee in verband staan en in het algemeen mag de vennootschap alle
onroerende, financiële, industriële of commerciële handelingen verrichten die,
geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden;
 Gelet op de offerte van Eandis CVBA van 15/10/2013, waarbij mogelijkheid 1 geldig
is omdat Eandis de aanleg van hun kabels uitgesteld heeft tot 2020 en er zodoende
geen synergie met Eandis mogelijk is;
 Overwegende dat Eandis in het producten- en dienstenaanbod het aanleggen van
dataverbindingen tussen gemeentelijke gebouwen aanbiedt;
 Overwegende dat het gemeentebestuur een datarecovery wil opzetten in het
cultureel centrum;
 Overwegende dat een glasvezelkabel het ICT verkeer tussen de gemeentediensten
vlotter en optimaler laat verlopen;
 Overwegende dat het traject van de glasvezelkabel in lusvorm enerzijds de
mogelijkheid geeft ook de dienst Vrije tijd op de Gaver een glasvezel aansluiting aan
te bieden en anderzijds een back-up is bij mogelijke graafwerkzaamheden;
 Overwegende dat de financieel beheerder geen visum heeft verleend omdat het
offertebedrag het voorziene budget overschrijdt;
 Overwegende dat de financieel beheerder wel een positief advies geeft mits
budgetwijziging;
 Overwegende dat het voor de planning van de werken van belang is nu een
beslissing te nemen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens of ook de site in de Bollewerkstraat en de
site aan het Donkmeer op termijn verbonden worden met het gemeentehuis via
glasvezel;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat dit over deze afstanden te
duur uitvalt, maar dat de administratie wel een draadloze oplossing onderzoekt;
 Gehoord de vraag van raadslid Vleminckx of het om budgettaire redenen toch niet
interessanter is de werken uit te stellen tot 2020;
 Gehoord het antwoord van raadslid Wim Arbijn die langer wachten onverantwoord
vindt, omdat ook het operationaliseren van het data recovery systeem aan deze
werken is verbonden;
 Gehoord de vraag van raadslid De Palmenaer of ook andere bedrijven werden
geconsulteerd;
 Gehoord het antwoord van de gemeentesecretaris dat dit niet gebeurde, omwille
van de opening in de statuten van Imewo en Eandis, waarin gemeente Berlare
participeert.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Beslist de glasvezelverbinding te laten voorzien door Eandis CVBA, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle voor een maximale aansluitkost van 38.144,45 euro excl. btw
(46.154,78 euro incl. btw).
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ART. 2
Beslist het initieel voorziene krediet in budget 2014 voor deze werken te verhogen bij
een eerstvolgende budgetwijziging.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren ontwerp-streekpact RESOC-SERR Waas & Dender

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
en meer bepaald de artikels 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende het statuut, de werking, de taken
en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV),
de regionale sociaal-economische overlegcomités (RESOC) en de sociaaleconomische raden van de regio (SERR);
 Overwegende dat gemeente Berlare lid is van de plenaire vergadering van RESOC
Waas & Dender;
 Overwegende dat binnen RESOC-SERR Waas & Dender (arrondissementen
Dendermonde en Sint-Niklaas) overleg wordt gepleegd tussen lokale besturen en
sociale partners om zo de sociaal-economische streekontwikkeling te coördineren en
te stimuleren;
 Overwegende dat de visie op streekontwikkeling, vanuit dit overleg ontwikkeld,
gebundeld wordt in een streekpact;
 Overwegende dat het de bedoeling is om voor de periode 2013-2018 een nieuw
streekpact af te sluiten;
 Overwegende dat het streekpact de algemene visie omvat die jaarlijks in een
concreet actieplan wordt vertaald waarbij naast de sociale partners ook de lokale
besturen input kunnen geven;
 Overwegende dat de RESOC-plenaire vergadering van 26/09/2014 de ontwerpversie
van het streekpact voor de regio Waas & Dender heeft goedgekeurd, net als de tien
regionale prioriteiten;
 Overwegende dat conform hoger vermeld decreet van 7/05/2004 de ontwerpversie
van het streekpact moet worden goedgekeurd door elke gemeenteraad en het
provinciebestuur;
 Overwegende dat het ontwerp-streekpact is opgebouwd rond zes strategische
doelstellingen:
1. Het versterken en stimuleren van een innovatief en duurzaam
ondernemerschap in de regio Waas & Dender;
2. Naar een lerende regio waar elk talent maximaal ontplooid/ontwikkeld kan
worden;
3. Kansen op duurzaam werk voor iedereen door meer mensen aan het werk in
duurzame en werkbare jobs;
4. Optimale ontsluiting van de regio met focus op duurzaamheid;
5. Het garanderen van een goede betaalbare woning op maat in een
kwaliteitsvolle woonomgeving voor elkeen;
6. Het verhogen van de levenskwaliteit en het welzijn van de inwoners door een
toereikend, efficiënt, effectief en voor iedereen toegankelijk en kwaliteitsvol
aanbod van hulp- en dienstverlening en zorg te garanderen;
 Overwegende dat het ontwerp-streekpact verder is opgebouwd rond tien regionale
prioriteiten:
1. Het verstrekken van een voldoende en adequaat aanbod aan
bedrijventerreinen;
2. Het inzetten op de ontsluiting van en binnen de regio met bijzondere aandacht
voor de missing links;
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3. Het voorzien van voldoende sociale en betaalbare huisvesting in een
kwaliteitsvolle leefomgeving die maximaal rekening houdt met
maatschappelijke trends;
4. Het terugdringen van (laag)geschoolde (jeugd)werkloosheid en
ongekwalificeerde uitstroom;
5. Het wegwerken van drempels naar werk;
6. Het voeren van een professioneel (inter)lokaal ondernemersbeleid met
specifieke aandacht voor speerpuntsectoren en innovatie;
7. Het maximaliseren van overleg en samenwerking tussen opleidingsverstrekkers
en arbeidsmarkt met optimale afstemming als doel;
8. Het maximaliseren van ontmoeting en samenwerking tussen zorg- en
welzijnsactoren;
9. Het reflecteren over en voorzien van een financierbare duurzame mobiliteit voor
iedereen;
10. Het reflecteren over en ondersteunen van informele zorg en zelfzorg;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet;
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Keurt het ontwerp-streekpact 2013-2018 van RESOC Waas & Dender goed.
ART. 2
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg aan RESOC Waas & Dender,
Meulenbroekstraat 2 te 9220 HAMME.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Goedkeuren verkoop perceel Schuttersweg

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en
meer bepaald de artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19/04/2004 betreffende de goedkeuring
verkoop perceeltje gemeentegrond Berlare in de Schuttersweg 1ste afdeling sectie B
zonder perceelnummer aan de heer en mevrouw Vanthoor - De Grauwe,
Schuttersweg 17 te 9290 Berlare;
 Overwegende dat de notariële akte nooit werd verleden;
 Overwegende de nieuwe vraag van dezelfde familie Vanthoor - De Grauwe om
voormeld perceel alsnog aan te kopen;
 Overwegende dat, na 11 jaar, geen sprake meer kan zijn van een redelijke termijn
om het gemeenteraadsbesluit van 19/04/2004 alsnog gewoon uit te voeren;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
18/03/2014 waarin het principieel akkoord gaat het perceel te verkopen;
 Overwegende dat, na 11 jaar, het noodzakelijk is een nieuw schattingsverslag te
laten opmaken, op basis van de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur
van de Vlaamse overheid;
 Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger der registratie in Lokeren van
20/05/2014;
 Gelet op het akkoord van de familie Vanthoor – De Grauwe van 5/10/2014 om het
perceeltje aan te kopen in overeenstemming met de voorwaarden van het nieuwe
schattingsverslag;
 Overwegende dat het hier gaat om een klein perceel (34,35 m²) achter de eigendom
van de familie Vanthoor – De Grauwe;
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 Overwegende dat op het betrokken perceeltje geen nutsvoorzieningen liggen en dat
er geen reden kan worden weerhouden om het in openbaar bezit te houden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Heft haar besluit van 19/04/2004 op betreffende de goedkeuring verkoop perceeltje
gemeentegrond Berlare in de Schuttersweg 1ste afdeling sectie B zonder perceelnummer
aan de heer en mevrouw Vanthoor - De Grauwe, Schuttersweg 17 te 9290 Berlare.
ART. 2
Keurt de verkoop ten bedrage van 2.900,00 euro goed aan de heer en mevrouw
Vanthoor - De Grauwe, Schuttersweg 17 te 9290 Berlare van het perceeltje gelegen in
de Schuttersweg naast het perceel 1ste afdeling sectie B nr. 163 en zoals in het groen
aangeduid op het opmetingsplan van 26/02/2004 van een beëdigde meetkundigeschatter.
ART. 3
Bepaalt dat de opmetings-, schattings- en notariskosten eveneens ten laste zijn van de
koper.
ART. 4
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290
Berlare en de heer Bob Pieters, gemeentesecretaris, Spinnerijstraat 18, 9290 Berlare
om de verkoopakte namens de gemeente te ondertekenen.
ART. 5
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de heer en mevrouw Vanthoor - De Grauwe, Schuttersweg 17 te 9290
BERLARE;
- de financieel beheerder.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Vaststellen voorwaarden en vergoeding hoofdmonitor, monitor en
vrijwilliger bij dienst vrije tijd

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
meer bepaald op de artikelen 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 3/07/2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, zoals laatst
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het ministerieel besluit van 3/03/2010 tot bepaling van de
kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van
kinderopvangvoorzieningen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/01/2005 aangaande het aanpassen van
vergoedingen voor sportmonitoren;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19/04/2008 aangaande het invoeren van de
functie hoofdmonitor speelpleinwerking en het bepalen van de vergoeding;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/05/2010 aangaande het aanpassen van
de vergoeding voor monitoren (IBO en speelpleinwerking);
 Gelet op actieplan 1.4.4 (bewaken kwaliteit geboden kinderopvang) en actieplan
4.2.2 (inzetten op kwalitatieve vakantiewerking) van het meerjarenplan 2014-2018,
goedgekeurd in de gemeenteraad van 18/12/2013;
 Gelet op de recente fusie van de voormalige sportdienst en de voormalige dienst
jeugd & vorming als gevolg van de gemeenteraadsbeslissing van 3/07/2013
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aangaande het goedkeuren van de personeelsformatie en het bijhorend
personeelsbehoeftenplan;
Overwegende de vaststelling dat voor sportkampen, speelpleinwerking en
kinderopvang (IBO) verschillende tarieven worden gehanteerd voor de vergoedingen
van hoofdmonitoren, monitoren en vrijwilligers;
Overwegende het voorstel van het diensthoofd vrije tijd om, op basis van duidelijk
omschreven verwachtingen en voorwaarden per type ‘vakantiemedewerker’, een
vergoeding te bepalen die gelijk is voor begeleiding bij sportkampen,
speelpleinwerking en kinderopvang;
Overwegende dat de gelijkschakeling ervoor zorgt dat binnen de dienst vrije tijd
soepel met hoofdmonitoren en monitoren kan worden omgegaan, met behoud van
vergoeding;
Gelet op het protocol van akkoord van 21/11/2014 met de vakbonden van het
gemeente – en het OCMW-personeel, met name ACOD en ACV-Openbare diensten;
Gelet op het bericht van VSOA van 24/11/2014 die laat weten principieel geen
protocol af te sluiten voor punten die besproken zijn op vakbondsvergaderingen
waarop ze niet aanwezig konden zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.

BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Heft met ingang van 1/01/2015 het gemeenteraadsbesluit van 25/01/2005 aangaande
het aanpassen van vergoedingen voor sportmonitoren op.
ART. 2
Heft met ingang van 1/01/2015 het gemeenteraadsbesluit van 19/04/2008 aangaande
het invoeren van de functie hoofdmonitor speelpleinwerking en het bepalen van de
vergoeding op.
ART. 3
Heft met ingang van 1/01/2015 het gemeenteraadsbesluit van 26/05/2010 aangaande
het aanpassen van de vergoeding voor monitoren (IBO en speelpleinwerking) op.
ART. 4
Stelt met ingang van 1/01/2015 de voorwaarden en vergoedingen voor
hoofdmonitoren, monitoren en vrijwilligers bij de dienst vrije tijd als volgt vast:
A. KINDEROPVANG
Monitor met attest
Voorwaarden:
- 17 jaar zijn (geboortejaar) of ouder en
- beschikken over een attest ‘animator in het jeugdwerk’ of
- voldoen aan de zelfde diploma-vereisten als de begeleiding (vastgelegd door Kind &
Gezin - MB 3/03/2010) of
- geslaagd zijn in de het 2e jaar van een bachelor-opleiding in een pedagogische of
sociale richting (onderwijs, orthopedagogie, sociaal werk, …).
Vergoeding:
- 7,50 euro per uur;
- fietsvergoeding (cf. geldende rechtspositieregeling gemeentepersoneel)
Monitor zonder attest
Voorwaarden:
- 17 jaar zijn (geboortejaar) of ouder
Vergoeding:
- 6,00 euro per uur;
- fietsvergoeding (cf. geldende rechtspositieregeling gemeentepersoneel)
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B. SPEELPLEINWERKING
Hoofdmonitor
Voorwaarden:
- 18 jaar zijn (geboortejaar) of ouder en
- beschikken over een attest hoofdanimator in het jeugdwerk.
Vergoeding:
- 10,00 euro per uur;
- fietsvergoeding (cf. geldende rechtspositieregeling gemeentepersoneel).
Monitor met attest
Voorwaarden:
- 17 jaar zijn (geboortejaar) of ouder en
- beschikken over een attest ‘animator in het jeugdwerk’.
Vergoeding:
- 7,50 euro per uur;
- fietsvergoeding (cf. geldende rechtspositieregeling gemeentepersoneel).
Monitor zonder attest
Voorwaarden:
- 17 jaar zijn (geboortejaar) of ouder.
Vergoeding:
- 6,00 euro per uur;
- fietsvergoeding (cf. geldende rechtspositieregeling gemeentepersoneel).
Vrijwilliger/starter
Voorwaarden:
- 16 jaar zijn (geboortejaar) en
- geen ervaring in het jeugdwerk en het eerste jaar als monitor op het speelplein en
- niet als monitor of jobstudent aangesteld bij gemeentebestuur Berlare.
Vergoeding:
- forfaitaire vrijwilligersvergoeding van 30,00 euro per dag.
C. SPORTKAMPEN
Hoofdmonitor
Voorwaarden:
- 18 jaar zijn (geboortejaar) of ouder en
- beschikken over masterdiploma (licentiaat) lichamelijke opvoeding of
- beschikken over bachelordiploma (regent) lichamelijke opvoeding of
- beschikken over diploma trainer A of trainer B (Vlaamse trainersschool).
Vergoeding:
- 12,50 euro per uur;
- fietsvergoeding (cf. geldende rechtspositieregeling gemeentepersoneel).
Monitor met attest
Voorwaarden:
- 17 jaar zijn (geboortejaar) of ouder en
- student 3de of 4de jaar master lichamelijke opvoeding of
- student 3de jaar regent (bachelor) lichamelijke opvoeding of
- beschikken over bachelordiploma kleuter- of lager onderwijs of
- beschikken over attest animator / jeugdsportbegeleider of bewegingsrecreatie
(Vlaamse trainerschool).
Vergoeding:
- 7,50 euro per uur;
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-

fietsvergoeding (cf. geldende rechtspositieregeling gemeentepersoneel).

Monitor zonder attest
Voorwaarden:
- 17 jaar zijn (geboortejaar) of ouder.
Vergoeding:
- 6,00 euro per uur;
- fietsvergoeding (cf. geldende rechtspositieregeling gemeentepersoneel).
ART. 5
Bepaalt dat voor de speelpleinwerking en de sportkampen één hoofdmonitor per week
wordt aangesteld. Andere kandidaat-monitoren die aan de voorwaarden van
hoofdmonitor voldoen, vallen onder de categorie en vergoeding ‘monitoren met attest’.
ART. 6
Machtigt het college van burgemeester en schepenen jaarlijks het
takenpakket/verantwoordelijkheden van elke categorie medewerker vast te stellen, na
jaarlijkse evaluatie door de dienst vrije tijd.
ART. 6
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 dienst vrije tijd;
 financieel beheerder;
 personeelsdienst.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen budgetwijziging
2014/1

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het keizerlijk decreet van 30/12/1809 inzake de erediensten;
 Gelet op het decreet van 05/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het besluit van de kerkraad van 28/11/2013 houdende goedkeuring van het
budget 2014 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende verlening van
gunstig advies aan dit besluit;
 Gelet op het besluit van de kerkraad van Sint-Martinus Berlare van 19/09/2014
houdende goedkeuring van budgetwijziging nr. 1/2014 van de kerkfabriek, dewelke
werd overgemaakt aan het centraal kerkbestuur;
 Overwegende dat deze wijziging een verschuiving inhoudt binnen de exploitatieuitgaven van de kerkfabriek;
 Overwegende dat deze wijziging binnen de investeringsontvangsten voor de
kerkfabriek een stijging inhoudt vanwege gelden die door de gemeente werden
overgemaakt in 2014 m.b.t. investeringen uitgevoerd in 2013 en deze betaling in de
gemeente werd verwerkt in de jaarrekening 2013;
 Overwegende dat de gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelage in het budget
2014 gelijk blijft en dus geen aanpassing dient te gebeuren;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:
ART. 1
Geeft gunstig advies aan het besluit van de kerkraad van 19/09/2014 houdende
goedkeuring van de budgetwijziging 1/2014.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
- Het Bisdom Gent, dienst kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT;
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- Centraal Kerkbestuur Berlare, Dorp 32, 9290 BERLARE.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Goedkeuren dagorde BAV Verko: 15/12/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking zoals gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend
intergemeentelijk samenwerkingsverband Verko;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21/10/2014 wordt
opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt op 15/12/2014 in de kantoren
van de maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd
overgemaakt;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agenda van de bijzondere algemene vergadering en aan de voorgestelde
statutenwijzigingen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van
Verko van 15/12/2014 namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers;
3. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2015 en de
daaraan verbonden begroting;
4. Benoemingen;
5. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering;
6. Diversen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de
bijzondere algemene vergadering van Verko op 15/12/2014, op hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de zitting van heden inzake voormelde
agendapunten.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde
beslissingen.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
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16.

Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering Verko:
15/12/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden
van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking zoals gewijzigd op 18/01/2013;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend
intergemeentelijk samenwerkingsverband Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200
Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de
bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen
wordt op 15/12/2014 per aangetekend schrijven van 21/10/2014;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden;
 Overwegende de agenda van deze bijzondere algemene vergadering;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Freddy Schatteman en de
heer Francky Verhofstadt.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de bijzondere algemene
vergadering van Verko van 15/12/2014:
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de
bijzondere algemene vergadering van Verko van 15/12/2014 af te stemmen op de
beslissingen genomen door de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering DDS:
15/12/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het Vlaamse decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking zoals gewijzigd op 18/01/2013;
 Overwegende dat de gemeente Berlare aandeelhouder is van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Intercommunale Dender Durme en Schelde, afgekort tot
IDDS;
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 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21/10/2014 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van DDS op
15/12/2014, in de kantoren van de maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201,
9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente
overgemaakt werd;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agenda van de bijzondere algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers
dient vast te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering op
15/12/2014 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Intercommunale DDS
namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2015
en de daaraan verbonden begroting;
4. Benoemingen;
5. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering;
6. Diversen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de
bijzondere algemene vergadering van DDS op 15/12/2014, op hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de zitting van heden inzake voormelde
agendapunten.
ART. 4
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde
beslissingen.
ART. 5
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering DDS:
15/12/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden
van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking zoals gewijzigd om 18/01/2013;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend
intergemeentelijk samenwerkingsverband Intercommunale Vereniging Dender,
Durme en Schelde Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
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 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de
bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van DDS die bijeengeroepen
wordt op 15/12/2014 per aangetekend schrijven van 21/10/2014;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht;
Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van mevrouw Carine Meyers en de
heer Jan De Palmenaer.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de bijzondere algemene
vergadering van DDS van 15/12/2014:
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 BERLARE.
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de
bijzondere algemene vergadering van DDS van 15/12/2014 af te stemmen op de
beslissingen genomen door de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Imewo: goedkeuren overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
en meer bepaald op de artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare voor het distributienetbeheer elektriciteit
en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale
Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
 Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 5/09/2014 uitgewerkte dossier
met documentatiestukken dat op 23/09/2014 aan gemeente Berlare overgemaakt
werd;
 Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een
principeovereenkomst bereikt werd aangaande de verkoop van de participatie van
Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de
participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo,
IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat
deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;
 Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders
slechts overgedragen kunnen worden aan de deelnemers en mits akkoord van de
raad van bestuur;
 Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het
distributienetbeheer verschillende stappen omvat, waarvan enerzijds een gedeelte
reeds beslist werd door de raad van bestuur van de distributienetbeheerders (in
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casu Imewo) en anderzijds een ander gedeelte te beslissen is door de openbare
deelnemers zelf;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Imewo in zitting van 5/09/2014 akte
genomen heeft van de overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en
dat zij het aandeel van elke individuele openbare deelnemer (op basis van zijn
aandelen A, F en E” in bezit op 31 december 2013) in de overnameprijs bepaald
heeft alsook haar goedkeuring heeft gehecht aan het aan de openbare deelnemers
te formuleren aanbod tot overname van de aandelen Electrabel nv (aandelen A2) in
Imewo;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Imewo beslist heeft om deze
aandelenovername te financieren door een kapitaalvermindering door terugstorting
op de kapitaalaandelen A, voorafgegaan door de incorporatie van de bestaande
onbeschikbare reserves op 31 december 2013;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het
aanbod tot overname, aan de incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de
kapitaalvermindering onder de opschortende voorwaarde van de effectieve
overname van de aandelen A2 van Electrabel nv;
Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend
wordt voor de betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen en
aldus geen cashbeweging inhoudt voor de openbare deelnemers;
Gelet op het feit dat de betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie
voorzien wordt op 29/12/2014 met ingenottreding voor de openbare deelnemers
met betrekking tot de overgenomen aandelen vanaf 30/12/2014;
Gelet op het feit dat de openbare deelnemers aan Eandis cvba opdracht dienen te
geven om de uit de kapitaalvermindering binnen Imewo aan hen toekomende
bedragen ter betaling van de overnameprijs van de aandelen A2 van de
deelnemende maatschappij Electrabel nv over te maken aan Electrabel nv en Eandis
deze betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader van haar
exploitatieopdracht binnen Imewo, waaronder het beheer van de financiële
middelen;
Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van
Electrabel nv tevens statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen
behandeld worden op de algemene vergadering van Imewo die op 9/12/2014 in
buitengewone zitting plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808B,
9000 Gent, en waarvoor gemeente Berlare per aangetekend schrijven van
8/09/2014 een afzonderlijk dossier overgemaakt werd dat behandeld werd in de
gemeenteraadszitting van 22/10/2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.

BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)

ART. 1
Hecht goedkeuring aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur van Imewo
per brief d.d. 23/09/2014 voorgestelde aanbod tot overname van de aandelen A2 van
de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging
Imewo, die toekomen aan de gemeente, dit ten bedrage van 1.457.010,88 euro voor
de activiteit elektriciteit (30.126 aandelen Ae2) en van 508.180,89 euro voor de
activiteit gas (9.663 aandelen Ag2), gefinancierd door een kapitaalvermindering ten
belope van de overnameprijs door terugstorting op de kapitaalaandelen A, die
voorafgegaan wordt door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op
31/12/2013, dit onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de
aandelen A2 van Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29/12/2014.
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ART. 2
Geeft opdracht aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29/12/2014 de in artikel 1
vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
ART. 4
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Imewo, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090
MELLE;
- de financieel beheerder.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.

Goedkeuren dagorde BAV Finiwo en standpuntbepaling: 12/12/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op de deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en
Oost-Vlaanderen, afgekort tot Finiwo;
 Gelet op de oproep aan de gemeente, per aangetekend schrijven van 13/10/2014,
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finiwo die
bijeengeroepen wordt op 12/12/2014;
 Gelet op de documenten bijgevoegd bij de oproeping tot deze buitengewone
algemene vergadering;
 Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers op
de algemene vergadering bepaalt;
 Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo op 10/10/2014 de strategie voor
het boekjaar 2015 heeft bepaald;
 Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo op 10/10/2014 de begroting heeft
opgesteld;
 Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van Finiwo om de verkoop van
de participatie in ECS te bekrachtigen;
 Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van Finiwo om Wind4Flanders
principieel goed te keuren als mogelijke nieuwe participatie, zonder evenwel de
gemeenten meteen te vatten met een concrete investeringsbeslissing;
 Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van Finiwo om de voorgestelde
statutaire benoemingen goed te keuren;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
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ART. 1
Hecht, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd,
goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde zijnde:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten
en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting;
2. ECS – verkoop participatie;
3. Wind4Flanders – mogelijke nieuwe participatie;
4. Statutaire benoemingen;
5. Statutaire mededelingen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van FINIWO van 12/12/2014 op hun stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 de aangeduide vertegenwoordiger en plaatsvervanger;
 intercommunale Finiwo, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000
BRUSSEL.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Aanstellen vertegenwoordiger BAV Finiwo: 12/12/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het artikel 44 van het decreet van 6/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeentendeelnemers hun vertegenwoordigers voor algemene vergaderingen van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
 Gelet op de deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en
Oost-Vlaanderen, afgekort tot Finiwo;
 Gelet op artikel 26 van de statuten van Finiwo betreffende de samenstelling van de
algemene vergadering;
 Gelet op de oproep aan de gemeente, per aangetekend schrijven van 13/10/2014,
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finiwo die
bijeengeroepen wordt op 12/12/2014;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Julien Wettinck als
volmachtdrager, en de heer Luc Vercruyssen, als plaatsvervanger.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
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ART. 1
Duidt de heer Julien Wettinck, Kruisstraat 61 te 9290 BERLARE, aan als volmachtdrager
van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van
Finiwo op 12/12/2014.
ART. 2
Duidt de heer Luc Vercruyssen, Turfputstraat 88A te 9290 BERLARE, aan als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van Finiwo op 12/12/2014.
ART. 3
Belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen.
ART. 4
Bepaalt




dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
Julien Wettinck, Kruisstraat 61 te 9290 BERLARE;
Luc Vercruyssen, Turfputstraat 88A te 9290 BERLARE;
intercommunale Finiwo, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000
BRUSSEL.

ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
22.

Varia

22.1

Raadslid Baeyens vraagt naar een totaalplan rond het kasteelgebouw, de timing
hiervoor en de financiële gevolgen.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het bestemmingsplan geagendeerd wordt
op de raadszitting van december.

22.2

Raadslid Marc Van Driessche heeft vernomen dat de plannen voor Masterplan
Donkfront in de loop van januari worden bekendgemaakt aan de bevolking. Hij
vraagt of de raadsleden op voorhand kennis kunnen nemen van het dossier.
Schepen Malfliet antwoordt dat het communicatiemoment in januari een
tussentijds verslag is en het geenszins om definitieve plannen gaat. Los
daarvan is hij bereid een toelichting te geven in de raad van december.

22.3

Voorzitter De Gucht sluit de vergadering en geeft mee dat de reeds vastgelegde
zitting van woensdag 17 december uitzonderlijk start om 19 uur.
Namens de gemeenteraad

Bob Pieters
gemeentesecretaris

Karel De Gucht
voorzitter
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