ZITTING VAN 6 MEI 2015
Aanwezig:
René Kets, voorzitter wnd;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Carine Meyers,
schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx,
Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens,
Anneleen Roels, raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Afwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Marleen Zaman, raadslid afwezig voor 1;
Rita Sichien, raadslid afwezig voor 1, tot en met 5.
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
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Goedkeuren notulen zitting van 1 april 2015;
Goedkeuren concessieovereenkomst voor diensten: levering van dranken in
Festivalhal Donkmeer;
Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: aankoop
minigraafmachine;
Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: asfalt- en
cementbetonherstellingen 2015;
Goedkeuren vernieuwen voetpaden Overmere-dorp;
Goedkeuren retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten;
Verlenen vrijstelling standgeld rusthuis Kruyenberg n.a.v. markt;
Goedkeuren organisatie Waterfeesten 2015 in gemeentelijk beheer;
Goedkeuren toegangsprijzen Waterfeesten 2015;
Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Schutterweg 9;
Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Melkerijstraat 3;
Goedkeuren jaarverslag 2014, jaarrekening 2014 en begroting 2015: De Leesdijk;
Goedkeuren dagorde en standpuntbepaling Algemene Vergadering Imewo:
22/06/2015;
Aanstellen lasthebber en plaatsvervanger Algemene Vergadering Imewo:
22/06/2015;
Goedkeuren dagorde en standpuntbepaling Algemene Vergadering Finiwo:
22/06/2015;
Aanstellen vertegenwoordiger Algemene Vergadering Finiwo: 22/06/2015;
Goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering DDS: 9/06/2015;
Aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering DDS: 9/06/2015;
Goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering Verko: 16/06/2015;
Aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering Verko: 16/06/2015;
Goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering Blijdorp III:
16/06/2015;
Aanduiden vertegenwoordiger Elk zijn huis nv;
Goedkeuren aanvullend reglement: plaatsen verkeerskussens Bosstraat Wipakkerstraat;
Goedkeuren aanvullend reglement: invoeren geschrankt parkeren in de Pater
Heirmanshoek;
Varia.

BESLOTEN ZITTING
26.

Aanvragen toekenning titel van ereschepen aan de heer René Kets en de heer
Luc Vercruyssen.

DE VOORZITTER WND KETS OPENT OM 20.30 UUR STIPT DE VERGADERING.
Voorzitter wnd Kets opent de zitting en meldt dat twee agendapunten worden
uitgesteld naar een latere zitting:
- Agendapunt 5: er ontbreken nog een aantal documenten van Eandis om een
rechtsgeldig besluit te kunnen nemen;
- Agendapunt 26: de administratie heeft deze week ontdekt dat de regelgeving
hieromtrent gewijzigd is. Raadslid Vleminckx laat weten dat ze dit ook had
opgemerkt.

OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren notulen zitting van 1 april 2015

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.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 1 april 2015 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren concessieovereenkomst voor diensten: levering van
dranken in Festivalhal Donkmeer

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden
en meer in het bijzonder de artikels 43 en 57 houdende de bevoegdheden van de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen;
 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;
 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;
 Gelet op artikel 17 van de richtlijn 2004/18/EG die bepaalt dat de
overheidsopdrachtenregelgeving niet van toepassing is op concessies voor diensten;
 Gelet op het transparantie- en gelijkheidsbeginsel dat steeds dient te worden
gerespecteerd;

 Overwegende dat de huidige concessie deze zomer afloopt;
 Overwegende dat het voor de continuïteit van de werking noodzakelijk is een nieuwe
concessieovereenkomst uit te schrijven;
 Overwegende dat het, na evaluatie van de huidige concessie, wenselijk is het
huidige lastenboek op sommige punten bij te stellen;
 Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Overwegende het positief advies van de raad van bestuur van de bibliotheek en CC
Stroming van 30/04/2015, met aanvulling in punt 6.9;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet en zijn voorstel om het advies
van de raad van bestuur van de bibliotheek en CC Stroming met betrekking tot punt
6.9 te volgen.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het lastenboek goed voor de concessie voor het leveren van dranken in
Festivalhal Donkmeer. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit lastenboek wordt aan
dit besluit toegevoegd.
ART. 2
Maakt deze concessie bekend in het Belgisch Staatsblad, op de gemeentelijke website,
via de sociale media en aanplakking.
ART. 3
Belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: aankoop
minigraafmachine

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
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 overschreden);
 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, § 3;
 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;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Aankoop mini graafmachine’ een
bestek met nr. 2015/037 werd opgesteld door de afdeling openbare werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 22.800,00 euro
exclusief btw of 27.588,00 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 is in het
investeringsbudget van 2015;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;

 Gehoord dat dit toestel kan vervoerd worden en dus ook op verschillende sites
(waaronder de bergaafplaatsen) kan worden ingezet.
BESLUIT:

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

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2015/037 en de raming voor de opdracht
‘Aankoop mini graafmachine opgesteld door de afdeling openbare werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
22.800,00 euro exclusief btw of 27.588,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget 2015.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: asfalt- en
cementbetonherstellingen 2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
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 24;
 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;
 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;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Asfalt- en cementbetonherstellingen
2015’ een bestek met nr. 2015/04 werd opgesteld door de afdeling openbare
werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op
129.112,00 euro exclusief btw of 156.225,52 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
aanbesteding;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze
opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2015;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Marc Van Driessche op welke manier het bestuur een
prioriteitenlijst bepaalt;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat de lijst wordt opgemaakt door
de afdeling openbare werken.

BESLUIT:

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

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de open aanbesteding.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2015/04 en de raming voor de opdracht
‘Asfalt- en cementbetonherstellingen 2015’, opgesteld door de afdeling openbare
werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 129.112,00 euro exclusief btw of 156.225,52 euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Vult het standaard publicatieformulier in en maakt de opdracht bekend op nationaal
niveau.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2015.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren vernieuwen voetpaden Overmere-dorp

UITGESTELD
6.

Goedkeuren retributiereglement op de afgifte van
conformiteitsattesten

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
inzonderheid artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 15/07/1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals laatst
gewijzigd bij het decreet van 29/03/2013, inzonderheid titel III, hoofdstuk II en III;
 Gelet op het decreet van 1/06/2012 houdende de beveiliging van woningen door
optische rookmelders, zoals gewijzigd bij het decreet van 29/03/2013;
 Gelet op het decreet van 29/03/2013 houdende wijziging van diverse decreten wat
de woonkwaliteitsbewaking betreft (het integratiedecreet);
 Overwegend dat elk verzoek tot opheffing van een besluit tot ongeschikt- en/of
onbewoonbaarverklaring sinds de inwerkingtreding van het integratiedecreet, met
name sinds 11/08/2013 moet beschouwd worden als een verzoek tot afgifte van een
conformiteitsattest;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12/07/2013 betreffende de
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen (het integratiebesluit);
 Overwegend dat in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van
12/07/2013 bepaald wordt dat de vergoeding voor de afgifte van een
conformiteitsattest wordt vastgesteld door de gemeenteraad en maximaal 62,50
euro bedraagt voor een zelfstandige woning en 12,50 euro per kamer voor een
kamerwoning met een minimum van 62,50 euro en maximum 1.250,00 euro;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers en haar antwoord op de vragen
van raadsleden Vleminckx en Vandoolaeghe dat zowel eigenaars als huurders zo’n
attest kunnen aanvragen.

BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt onderstaand reglement goed met ingang van 1 juli 2015:
Artikel 1 - Aanvraag
§1. Een aanvraag voor de afgifte van een conformiteitsattest gebeurt schriftelijk en
wordt ingediend bij de burgemeester. Een aanvraag tot opheffing van een besluit tot
ongeschikt en/of onbewoonbaarheid geldt eveneens als aanvraag voor het bekomen
van een conformiteitsattest.
§2. De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest op het
ogenblik van de aanvraag. De aanvraag kan pas als volledig beschouwd worden nadat
de betaling integraal is gebeurd.
Artikel 2 - Aanslagvoet
§1. Er wordt een retributie geheven op de afgifte van een conformiteitsattest. De
retributie is eveneens verschuldigd wanneer de afgifte van een conformiteitsattest
geweigerd wordt.
§2. Het bedrag van de retributie voor een conformiteitsattest wordt vastgesteld voor
een zelfstandige woning op 62,50 euro.
§3. Het bedrag van de retributie voor een conformiteitsattest wordt vastgesteld op
62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een
maximum van 1.250,00 euro.
Artikel 3 - Vrijstelling
Woningen die ingehuurd worden door een sociaal verhuurkantoor, zijn vrijgesteld van
deze retributie.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Wonen Oost-Vlaanderen, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 92, 9000 GENT;
- de financieel beheerder;
- dienst vergunningen.
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat melding zal worden gegeven van dit besluit.
7.

Verlenen vrijstelling standgeld rusthuis Kruyenberg n.a.v. markt

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
inzonderheid artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein van
18/12/2013;
 Gelet op het belastingreglement op kramen, barakken, … op private grond van
18/12/2013;
 Overwegende het schrijven van 04/04/2015 van rusthuis Kruyenberg betreffende
het inrichten van een markt op maandag 1/06/2015;
 Overwegende de vraag van rusthuis Kruyenberg om een vrijstelling te bekomen van
de belasting op het gebruik van het openbaar domein en de belasting op kramen,
barakken, … op private grond;
 Overwegende dat deze markt kan gezien worden als een welwillende service naar de
bewoners van het rusthuis toe en dus weinig renderend is voor de marktkramers;

 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter wnd Kets.
BESLUIT:

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

ART. 1
Verleent vrijstelling op de belasting op het gebruik van het openbaar domein en de
belasting op kramen, barakken, … op private grond aan rusthuis Kruyenberg en aan de
marktkramers voor het inrichten van een markt op maandag 1/06/2015.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 de financieel beheerder;
 rusthuis Kruyenberg, Turfputstraat 100, 9290 BERLARE.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren organisatie Waterfeesten 2015 in gemeentelijk beheer

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
inzonderheid artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat gemeente Berlare de voorbije jaren een
samenwerkingsovereenkomst maakte met VVV-Donkmeer met betrekking tot de
organisatie van de Waterfeesten;
 Overwegende dat VVV-Donkmeer sinds enkele maanden aangeeft dat zij door
interne omstandigheden niet langer kan instaan voor de programmatie, de
praktische en financiële organisatie van de Waterfeesten en dat deze beslissing
wordt gestaafd met een brief van 24 april 2015;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 waarin gemeente Berlare zich
engageert om jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling te
organiseren (actieplan 2.4.4), waarvan de Waterfeesten er één is;
 Overwegende dat er momenteel geen andere lokale partners zijn die op korte
termijn de rol van VVV-Donkmeer m.b.t. de Waterfeesten kunnen overnemen;
 Overwegende dat de gemeentelijke dienst citymarketing sinds september 2014 is
opgericht om onder meer gemeentelijke evenementen te coördineren;
 Overwegende dat de medewerkers van deze dienst over knowhow beschikken om
de Waterfeesten te organiseren;
 Overwegende dat gemeente Berlare de continuïteit in het zaterdagprogramma van
de Waterfeesten (Summerfest met Ter Land, ter Donk en in het Meer) wil bewaken;
 Overwegende dat dit zaterdagprogramma wordt georganiseerd door VVV-Donkmeer;
 Overwegende dat het wenselijk is om ter stimulering van de vrijwilligers van VVVDonkmeer een subsidie van 1.500,00 euro te geven, op voorleggen van relevante
facturen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet;
 Gehoord de tussenkomsten van raadslid Baeyens:
1. Is de organisatie volledig in eigen beheer of wordt nog met externe firma’s
samengewerkt, zoals met Disney Channel vorig jaar?
2. De Waterfeesten hebben het profiel van een gezinsfestival. Hoe ziet het
programma er uit?
3. Blijven de muziekoptredens plaatsvinden op een vliegend podium boven het
Donkmeer?
4. Hij had het wenselijk gevonden om het concept in de gemeenteraad, maar ook
breder met inwoners, op voorhand te bespreken en vraagt om dit voor












volgende edities toch te doen. Hij wil bijvoorbeeld graag bekijken op welke
manier de betrokkenheid van de inwoners kan worden verhoogd;
Gehoord de antwoorden van schepen Malfliet:
1. De organisatie is volledig in eigen beheer via dienst citymarketing.
2. Schepen Malfliet schetst in grootorde het programma en benadrukt dat er een
vernieuwd accent komt met animatie op het water.
3. Schepen Malfliet licht toe waarom de muziekoptredens verhuizen naar de
gemeentelijke parking: betere kijkhoeken voor meer publiek en mogelijkheid
om de acts volledig live te brengen (in plaats van live on tape).
4. Schepen Malfliet is van mening dat de link met lokale actoren er al jaren is. Hij
verwijst onder meer naar de lokale talentenjacht de voorbije edities, de ad hoc
werkgroepen met geïnteresseerden inwoners, de inspanningen om de horeca te
betrekken, de uitbreiding met animatie in de Brielstraat als tegemoetkoming
aan de handelaars daar;
Gehoord de tussenkomsten van raadslid Vandoolaeghe:
1. Gemeente Berlare moet zich, als organisator in de plaats van VVV-Donkmeer,
aan de regels voor overheidsopdrachten houden.
2. Is gemeente Berlare verzekerd voor dit evenement?
3. Hij vraagt inspanningen om de afvalberg na afloop van het evenement te
reduceren, bijvoorbeeld door het gebruik van herbruikbare bekers te
stimuleren.
4. Voorstel om openluchtscène mee in te schakelen voor (muziek)optredens.
Gehoord de antwoorden van schepen Malfliet:
1. Dat klopt. De schepen meent dat de meeste onderdelen van de organisatie/het
programma tegen aanvaarde factuur kunnen. Vuurwerk moet worden
nagekeken.
2. Ja. Er was ook de voorbije jaren steeds een verzekering.
3. Het gaat inderdaad om veel afval, dat wel tegen maandagmiddag volledig
opgekuist is. De schepen is bereid mogelijkheden verder te onderzoeken en laat
weten dat hij ook al (nieuwe) afspraken heeft gemaakt met de marktleider,
specifiek rond afvalbeheer. Los daarvan merkt hij op dat het niet
vanzelfsprekend is, omdat de horecauitbating in de feestzone niet
gecentraliseerd is bij/gecoördineerd wordt door één verantwoordelijke firma of
vereniging.
4. De inplanting is niet ideaal voor een grote volkstoeloop. Bovendien trek je dan
volledig weg van de directe horecaomgeving.
Gehoord de tussenkomst van raadslid Marc Van Driessche die van mening is dat, nu
de Waterfeesten in eigen beheer komen, het moment rijp was geweest om
alternatieven te bekijken. Hij ziet bijvoorbeeld graag elk weekend van de
zomervakantie een activiteit, in plaats van één piek begin augustus;
Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die aangeeft dat al gesleuteld is
aan een spreiding van evenementen doorheen de zomer;
Gehoord de aanvulling van raadslid Wim Arbijn die benadrukt dat de Waterfeesten
een sterk merk zijn en die ervoor pleit om een eventuele drastische wijziging eerst
te laten onderzoeken op mogelijke gevolgen.

BESLUIT:

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

ART. 1
Neemt kennis van de brief van VVV-Donkmeer van 24 april 2015 waarin de vereniging
te kennen geeft niet langer te kunnen instaan voor de programmatie, de praktische en
financiële organisatie van de Waterfeesten.
ART. 2
Beslist de organisatie van de Waterfeesten 2015 volledig in gemeentelijk beheer te
houden. Dit impliceert ook dat alle contracten en facturatie via de gemeente verlopen.

ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitwerking van deze
beslissing.
ART. 4
Keurt een subsidie van 1.500,00 euro goed aan VVV-Donkmeer als stimulans voor het
verderzetten van het zaterdagprogramma van de Waterfeesten 2015 (Summerfest met
Ter Land, ter Donk en in het Meer). Deze subsidie dient te worden verantwoord met
relevante facturen.
ART. 5
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- dienst citymarketing;
- de financieel beheerder;
- VVV-Donkmeer, p/a Donklaan 163, 9290 BERLARE.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Goedkeuren toegangsprijzen Waterfeesten 2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
inzonderheid artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de beslissing ter zitting om de Waterfeesten 2015 volledig in gemeentelijk
beheer te organiseren;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 waarin gemeente Berlare zich
engageert om jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling te
organiseren (actieplan 2.4.4), waarvan de Waterfeesten er één is;
 Overwegende de daaruit voorvloeiende noodzaak tot groei en professionalisering
van de Waterfeesten en dit zowel op vlak van ticketverkoop, communicatie, onthaal
als programmatie en animatie;
 Overwegende het feit dat de parkinguitbaters tot nog toe verschillende tarieven
hanteren;
 Overwegende dat de gemeente Berlare voor deze activiteit BTW-plichtig is;
 Overwegende dat teneinde uit de kosten te komen het college van burgemeester en
schepenen toelating aanvraagt om de gewestweg 467 Schoonaarde – Berlare af te
sluiten en tevens inkomgeld te vragen;
 Overwegende de raming gemaakt door de dienst citymarketing;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die stelt dat de prijsverhoging hem
tegen de borst stoot en die van oordeel is dat gezinsonvriendelijke prijzen niet te
rijmen vallen met het profiel als gezinsfestival;
 Gehoord het antwoord van schepen Malfliet die de prijsaanpassing argumenteert: in
1988 kostte een ticket al 200 BEF, de consumptieprijsindex toepassen zou in die
optiek een ticketprijs van 8,62 euro rechtvaardigen, vanaf deze editie kan je online
tickets bestellen en thuis printen.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt volgende toegangstarieven en een uniform parkeertarief goed voor de
Waterfeesten 2015:
- VVK inwoners
4,00 euro per persoon;
- VVK niet-inwoners
6,00 euro per persoon;
- Aan de kassa
10,00 euro per persoon;

-

Aan de kassa: invalide met begeleider
(begeleider gratis)
Kinderen, geboren na 1/01/2003
Parking

6,00 euro per persoon;
gratis;
5,00 euro per wagen.

Op vertoon van hun identiteitskaart kunnen de inwoners van Berlare tegen verlaagd
voorverkooptarief kopen en dit enkel op het verkooppunt van dienst citymarketing,
Donklaan 123. De dag zelf betalen ook inwoners het geldende kassatarief van 10,00
euro.
ART. 2
Bepaalt dat de ticketverkoop in voorverkoop loopt van 1 juni 2015 tot en met zaterdag
1 augustus om 17.30 uur.
ART. 3
De inning van de inkomgelden op de dag van Waterfeesten - zijnde zondag 2 augustus
2015 - gebeurt van 10 tot 22 uur. Daartoe wordt de Donklaan afgesloten.
ART. 4
De ticketing in voorverkoop loopt via verschillende kanalen:
- dienst citymarketing, Donklaan 123;
- enkele lokale verkooppunten;
- online (niet voor inwoners omdat de online controle identiteitskaart nog niet
voorzien is).
ART. 5
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitwerking van dit
besluit.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling
Schutterweg 9

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
inzonderheid artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de verkavelingsvergunning verleend door het college van burgemeester en
schepenen op 27/02/2015 aan Beva Invest nv voor het verkavelen in 37 loten op de
percelen gelegen te Berlare, Schuttersweg, kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie
B nrs. 0132z, 0138f en 0161x2;
 Overwegende dat voor deze verkaveling een uitbreiding van het waterleidingnet
noodzakelijk is;
 Gelet op het schrijven van de Watergroep van 31/03/2015 met ref.
20/71/2TD00/100515/1470/LOC23852/l/;
 Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de
verkavelaar;
 Overwegende het advies van de Preventiedienst van de brandweerzone Oost;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterleidingnet in Schutterweg 9, verkavelen in 37 loten
op de percelen gelegen te Berlare, Schuttersweg, kadastraal gekend als 1ste afdeling
sectie B nrs. 0132z, 0138f en 0161x2 goed conform het uitvoeringsplan nr. 20.53.10/98
van de Watergroep cvba.

ART. 2
Bepaalt dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de
verkavelaar.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de Watergroep, Koning
Boudewijnstraat 46, 9000 GENT.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling
Melkerijstraat 3

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
inzonderheid artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van
burgemeester en schepenen op 03/04/2015 aan Christ bvba, Oude Brugstraat 8A
bus 1 voor het bouwen van 2 woningen met carport en bouwen van 4 garages op de
percelen gelegen te Berlare, Melkerijstraat 3, kadastraal gekend als 1ste afdeling
sectie C nrs. 320y en 320x deel;
 Overwegende dat voor deze stedenbouwkundige vergunning een uitbreiding van het
waterleidingnet noodzakelijk is;
 Gelet op het schrijven van de Watergroep van 31/03/2015 met ref.
20/71/2TD00/100515/573/LOC7733/;
 Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de
aanvrager;
 Overwegende het advies van de Preventiedienst van de brandweerzone Oost;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterleidingnet in Melkerijstraat 3, voor het bouwen van 2
woningen met carport en bouwen van 4 garages op de percelen gelegen te Berlare,
Melkerijstraat 3, kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie C nrs. 320y en 320x deel
goed conform het uitvoeringsplan nr. 20.53.10/99 van de Watergroep cvba.
ART. 2
Bepaalt dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de aanvrager.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de Watergroep, Koning
Boudewijnstraat 46, 9000 GENT.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Goedkeuren jaarverslag 2014, jaarrekening 2014 en begroting 2015:
De Leesdijk

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
inzonderheid artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 betreffende de intergemeentelijke
samenwerking, zoals laatst gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19/09/2005 houdende de overeenkomst
betreffende de oprichting van een interlokale vereniging De Leesdijk;

 Overwegende dat de jaarrekening, het jaarverslag en het budget van de interlokale
vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie;
 Overwegende dat de interlokale vereniging de rekening aan de participerende
gemeenten en provincie uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het
voorgaande werkjaar bezorgt;
 Overwegende dat de jaarrekening goedgekeurd is indien de gewone meerderheid
van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de provincieraad van de
provincie ze goedkeurt;
 Overwegende dat het eventueel positief resultaat van de rekening in de vereniging
blijft en wordt aangewend voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging;
 Overwegende dat het jaarverslag 2014 en de resultatenrekening 2014 (54.922,78
euro uitgaven en 63.817,74 euro inkomsten) van De Leesdijk op de vergadering van
het beheerscomité van 4/03/2015 werden aangenomen;
 Overwegende dat de begroting 2015 (66.000,00 euro in zowel inkomsten als
uitgaven) werd goedgekeurd in het beheerscomité van 12/11/2014;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Van Driessche.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het jaarverslag 2014, de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 van De Leesdijk
goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg aan:
- de openbare bibliotheek;
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Dienst 91 Kunst en Cultuur,
Openbaar Bibliotheekwerk, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
- de deelnemende gemeenten:
- gemeente Buggenhout, Nieuwstraat 2, 9255 BUGGENHOUT;
- gemeente Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, 9200 DENDERMONDE;
- gemeente Zele, Markt 50, 9240 ZELE;
- gemeente Wetteren, Markt 1, 9230 WETTEREN;
- gemeente Wichelen, Dorp 1, 9240 WICHELEN;
- gemeente Laarne, Dorpstraat 2, 9270 LAARNE;
- gemeente Hamme, Marktplein 1, 9220 HAMME;
- gemeente Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1, 9280 LEBBEKE.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Goedkeuren dagorde en standpuntbepaling Algemene Vergadering
Imewo: 22/06/2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit
en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale
Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 10/04/2015 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering
van Imewo die op 22/06/2015 plaatsheeft in Meeting- en Eventcentrum Staf
Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene;

 Gelet op 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 algemene vergadering;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter wnd Kets.
BESLUIT:

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

ART. 1
Hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 22/06/2015:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2014;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels);
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar
2014;
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG;
5. Statutaire benoemingen;
6. Statutaire mededelingen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op
22/06/2015, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake de agenda, cf. ART. 1.
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,
intercommunales@eandis.be.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Aanstellen lasthebber en plaatsvervanger Algemene Vergadering
Imewo: 22/06/2015

RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het feit dat de gemeente 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 feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 10/04/2015 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering
van Imewo die op 22/06/2015 plaatsheeft in Meeting- en Eventcentrum Staf
Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene;
 Gelet op artikel 44 van het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, zoals laatst gewijzigd op 18/01/2013, waarin bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering
van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;

 Gelet op het feit dat ingevolge voornoemde decreetswijziging en artikel 24 lid A punt
1 van de Imewo-statuten het niet meer noodzakelijk is om de vertegenwoordigers
aan te duiden per algemene vergadering, maar het ook mogelijk is ze aan te duiden
voor meerdere algemene vergaderingen, zelfs voor de resterende duur van de
huidige legislatuur (einde 2018);
 Gelet op het feit dat een lid van het Regionale Bestuurscomité of van de Raad van
Bestuur van Imewo géén vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering kan zijn;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter wnd Kets;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter plaatse van Julien Wettinck (lasthebber) en
Francky Verhofstadt (plaatsvervanger).
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt de heer Julien Wettinck, schepen, Kruisstraat 61, 9290 Berlare aan als
vertegenwoordiger van gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 22/06/2015,
alsook aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo
die daarna georganiseerd worden tot en met 31/12/2018.
ART. 2
Duidt de heer Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48D, 9290 Berlare aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging
Imewo op 22/06/2015, alsook aan alle algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging Imewo die daarna georganiseerd worden tot en met
31/12/2018.
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,
intercommunales@eandis.be.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Goedkeuren dagorde en standpuntbepaling Algemene Vergadering
Finiwo: 22/06/2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op de deelname van gemeente Berlare aan het intergemeentelijke
samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen in Westen Oost-Vlaanderen’, afgekort tot Finiwo;
 Gelet op de oproep aan de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergadering van Finiwo die bijeengeroepen wordt op 22/06/2015 per aangetekend
schrijven van 31/03/2015;
 Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
 Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers op
de algemene vergadering bepaalt;
 Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave is
van de activiteiten die Finiwo in 2014 heeft ontwikkeld;
 Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt
over zijn controlewerkzaamheden;

 Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële
situatie van Finiwo voor het boekjaar 2014 en dat de resultatenverdeling is
opgemaakt conform de statutaire bepalingen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter wnd Kets.
BESLUIT:

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

ART. 1
Verleent, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd,
goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de
algemene vergadering van Finiwo op 22/06/2015, zijnde:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014;
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2014;
3. Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenverdeling 2014;
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
5. Statutaire benoemingen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van Finiwo van 22/06/2015, 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 en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het
secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Finiwo p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 BRUSSEL t.a.v. de heer Alain Petit.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Aanstellen vertegenwoordiger Algemene Vergadering Finiwo:
22/06/2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de deelname van gemeente Berlare aan het intergemeentelijke
samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen in Westen Oost-Vlaanderen’, afgekort tot Finiwo;
 Gelet op artikel 44 van het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, zoals laatst gewijzigd op 18/01/2013, waarin bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering
van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
 Gelet op het feit dat ingevolge voornoemde decreetswijziging en artikel 26 van de
Finiwo-statuten het niet meer noodzakelijk is om de vertegenwoordigers aan te
duiden per algemene vergadering, maar het ook mogelijk is ze aan te duiden voor
meerdere algemene vergaderingen, zelfs voor de resterende duur van de huidige
legislatuur (einde 2018);
 Gelet op het feit dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de
andere organen van de vereniging;
 Gelet op de oproep aan de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergadering van Finiwo die bijeengeroepen wordt op 22/06/2015 per aangetekend
schrijven van 31/03/2015;

 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter wnd Kets;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van raadslid Kets, als volmachtdrager
en raadslid Vandoolaeghe, als plaatsvervanger;
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt de heer René Kets, raadslid, Turfputstraat 54, 9290 Berlare, aan als
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van
Finiwo op 22/06/2015, alsook aan alle algemene vergaderingen van het
intergemeentelijke samenwerkingsverband Finiwo die daarna georganiseerd worden tot
en met 31/12/2018.
ART. 2
Duidt de heer Piet Vandoolaeghe, raadslid, Kruisstraat 3, 9290 Berlare aan als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van FINIWO op 22/06/2015, alsook aan alle
algemene vergaderingen van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Finiwo die
daarna georganiseerd worden tot en met 31/12/2018.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het
secretariaat van de intercommunale FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2,
1000 Brussel.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 de heer René Kets, Turfputstraat 54, 9290 Berlare;
 de heer Piet Vandoolaeghe, Kruisstraat 3, 9290 Berlare;
 intercommunale Finiwo, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 3 bus 6, 1000
BRUSSEL.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering DDS:
9/06/2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd op 18/01/2013;
 Overwegende dat gemeente Berlare aandeelhouder is van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Intercommunale Dender Durme en Schelde, afgekort tot
DDS;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 15/04/2015 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van DDS op
9/06/2015, die plaats vindt in de kantoren van de maatschappelijke zetel te 9200
Dendermonde, Bevrijdingslaan 201;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente
overgemaakt werd;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad goedkeuring dient te hechten aan de agenda
van de algemene vergadering;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter wnd Kets.

BESLUIT:

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

ART. 1
Hecht, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd,
goedkeuring aan de dagorde van de Algemene Vergadering van 9/06/2015 van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband DDS namelijk:
1.
Verwelkoming
2.
Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers
3.
Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van
26/03/2015
4.
Verslag over het boekjaar 2014
4.1 Verslag over de activiteiten van der vereniging in 2014
4.2 Financieel verslag van de RvB betreffende jaarrekening 2014
4.3 Verslag van de Revisor
4.4 Vaststellen jaarrekening 2014
4.5 Bestemming van het resultaat
5.
Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in
2014
6.
Benoemingen
7.
Vragen en voorstellen vanuit de vergadering
8.
Diversen
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van DDS op 9/06/2015, 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 en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Intercommunale
vereniging DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering DDS: 9/06/2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea van dit decreet, waarin opgenomen is dat de
gemeenten-deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Intercommunale Vereniging Dender, Durme en Schelde
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de
Algemene Vergadering der aandeelhouders van DDS die bijeengeroepen wordt op
9/06/2015 per aangetekend schrijven van 15/04/2015;

 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter wnd Kets;
 Overwegende de mondelinge voordachten ter zitting van mevrouw Carine Meyers en
de heer Jan De Palmenaer.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor de gemeente Berlare op de Algemene Vergadering van
DDS van 9/06/2015:
 mevrouw Carine Meyers, raadslid, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, raadslid, Veerstraat 81B, 9290 BERLARE.
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in ART. 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de
Algemene Vergadering van DDS van 9/06/2015 af te stemmen op de beslissingen
genomen door de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering Verko:
16/06/2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Intercommunale Verko;
 Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de
Algemene Vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt op
16/06/2015 per aangetekend schrijven van 15/04/2015, die plaats vindt in de
kantoren van de maatschappelijke zetel, 9200 Dendermonde, Bevrijdingslaan 201;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente
overgemaakt werd;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad goedkeuring dient te hechten aan de agenda
van de algemene vergadering;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter wnd Kets.
BESLUIT:

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

ART. 1
Hecht, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd,
goedkeuring aan de dagorde van de Algemene Vergadering van 16/06/2015 van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Verko namelijk:
1.
Verwelkoming;
2.
Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3.
Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van
26/03/2015;

4.

5.
6.
7.
8.

Verslag over het boekjaar 2014:
4.1 Verslag over de activiteiten van der vereniging in 2014;
4.2 Financieel verslag van de RvB betreffende jaarrekening 2014;
4.3 Verslag van de Revisor;
4.4 Vaststellen jaarrekening 2014;
4.5 Bestemming van het resultaat;
Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht
in 2014;
Benoemingen;
Vragen en voorstellen vanuit de vergadering;
Diversen.

ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van Verko op 16/06/2015, 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 en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Intercommunale
vereniging Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde.
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.
20.

Aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering Verko: 16/06/2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op art 44, 1° en 3° alinea van dit decreet, waarin opgenomen is dat de
gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
 Overwegende dat gemeente Berlare aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de
Algemene Vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt op
16/06/2015 per aangetekend schrijven van 15/04/2015;
 Overwegende de agenda van deze Algemene Vergadering;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter wnd Kets;
 Gehoord de mondelinge voordracht van de heer Freddy Schatteman en de heer
Francky Verhofstadt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor de gemeente Berlare op de Algemene Vergadering van
Verko van 16/06/2015:
 de heer Freddy Schatteman, raadslid, Mandemakersstraat 4, 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48D, 9290 BERLARE.
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in ART. 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de
Algemene Vergadering van Verko van 16/06/2015 af te stemmen op de beslissingen
genomen door de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden
aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4, 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering Blijdorp
III: 16/06/2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van deze vereniging op 16/06/2015 die bijeengeroepen werd
per aangetekend schrijven van 17/04/2015;
 Overwegende het feit dat de agenda van de Algemene Vergadering door de Raad
van Bestuur is vastgesteld zoals hierna opgenomen in ART. 1;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter wnd Kets.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, de dagorde
van de Algemene Vergadering van Blijdorp III van 16/06/2015 goed:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (09/12/2014);
2. Rekeningen 2014 – kwijting bestuurders en commissaris-revisor;
3. Benoeming commissaris-revisor;
4. Activiteitenverslag Blijdorp III 2014;
5. Varia.
ART. 2
Draagt de aangeduide vertegenwoordiger van de gemeente Berlare voor de Algemene
Vergadering van Blijdorp III op 16/06/2015 op zijn stemgedrag voor deze algemene
vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad terzake.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

22.

Aanduiden vertegenwoordiger Elk zijn huis nv

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de statuten van Elk zijn huis nv, Broelkaai 1 G 8500 Kortrijk;
 Overwegende dat de gemeente Berlare vennoot is van deze nv;
 Overwegende dat wij volgens de statuten van de NV Elk zijn huis recht hebben op 1
vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in de gewone en buitengewone algemene
vergaderingen;
 Gelet op het ontslag van mevrouw mevrouw Anne-Marie De Lausnay, raadslid, in de
gemeenteraadzitting van 19/09/2015;
 Overwegende dat het daarom noodzakelijk is één nieuwe vertegenwoordiger
namens de gemeente Berlare in de gewone en buitengewone algemene
vergaderingen van Elk zijn huis nv aan te duiden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Overwegende de mondelinge voordracht ter zitting van mevrouw Carine Meyers.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt mevrouw Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare aan als
vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de gewone en buitengewone
algemene vergaderingen van Elk zijn Huis nv, Broelkaai, 1 G 8500 Kortrijk.
ART. 2
Bepaalt dat deze aanstelling bij ontstentenis van herroeping blijft gelden tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
 Elk zijn Huis nv, Broelkaai, 1 G 8500 KORTRIJK;
 Mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertaan 51, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
23.

Goedkeuren aanvullend reglement: plaatsen verkeerskussens Bosstraat
- Wipakkerstraat

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
inzonderheid de artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

 Overwegende dat de plaatsing van de verkeerskussens en de parkeervakken tijdens
de Technische Commissie Verkeer van 27/03/2015 werd besproken en positief werd
geadviseerd;
 Overwegende dat er een plan met aanduiding van de plaatsen van de
verkeerskussens en parkeervakken wordt gehecht aan deze beslissing;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

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

ART. 1
Plaatst in de Bosstraat ter hoogte van de huisnummers 29 en 10 langs beide zijden van
de weg verkeerskussens. Deze verkeerskussens worden 15 meter van het kruispunt
geplaatst.
ART. 2
Plaatst in de Bosstraat ter hoogte van huisnummer 33 langs één zijde van de weg een
verkeerskussen. Dit verkeerskussen wordt 15 meter van het kruispunt geplaatst.
ART. 3
Plaatst in de Wipakkerstraat ter hoogte van huisnummer 14 langs één zijde van de weg
een verkeerskussen. Dit verkeerskussen wordt 15 meter van het kruispunt geplaatst.
ART. 4
Plaatst in de Wipakkerstraat ter hoogte van huisnummer 29 langs één zijde van de weg
een verkeerskussen. Dit verkeerskussen wordt 15 meter van het kruispunt geplaatst.
ART. 5
Voert in de Bosstraat van huisnummers 29 en 10 tot huisnummers 1 en 2 langs beide
zijden van de weg volgende maatregelen in:
- het is verplicht te parkeren op de berm of op het trottoir, binnen de
parkeerstroken;
- het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
- het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9e;
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa
ART. 6
Voert in de Wipakkerstraat vanaf huisnummer 14 in de richting van Tamboerkensstraat
volgende maatregelen in:
- het parkeren is toegelaten, binnen de parkeerstroken;
- het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
- het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a;
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa.
ART. 7
Voert in de Bosstraat vanaf huisnummer 16 in de richting van Tamboerkensstraat
volgende maatregelen in:
- het is verplicht te parkeren deels op de berm of op het trottoir, binnen de
parkeerstroken;
- het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
- het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9f;
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa.

ART. 8
Voert in de Wipakkerstraat vanaf huisnummer 12 in de richting van Alfons De
Grauwelaan volgende maatregelen in:
- het parkeren is toegelaten, binnen de parkeerstroken;
- het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
- het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a;
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa.
ART. 9
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Lokale politiezone Berlare-Zele;
- Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2,
1000 BRUSSEL.
ART. 10
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 11
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
24.

Goedkeuren aanvullend reglement: invoeren geschrankt parkeren in de
Pater Heirmanshoek

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
inzonderheid de artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Overwegende dat het beurtelings parkeren in de Pater Heirmanshoek soms voor
verwarring zorgt;
 Overwegende dat de buurtbewoners van 9 februari 2015 tot en met 9 maart 2015
opmerkingen konden geven over het ontwerp;
 Overwegende de opmerkingen van de buurtbewoners op het ontwerp;
 Overwegende dat het geschrankt parkeren tijdens de Technische Commissie Verkeer
van 27/03/2015 werd besproken en positief werd geadviseerd;
 Overwegende dat er een plan met aanduiding van de parkeerplaatsen wordt
gehecht aan deze beslissing;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

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

ART. 1
Schaft in de Pater Heirmanshoek het beurtelings parkeren af.
ART. 2
Voert in de Pater Heirmanshoek richting Jan-Baptist Courtmansstraat tussen
huisnummer 67 en 20 volgende maatregelen in:
- het parkeren is toegelaten aan de rechterzijde;
- het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
- het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a;
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa;
- wit omlijnde parkeervakken.
De parkeervakken worden aangebracht 5 meter verwijderd van het kruispunt met de
Emiel Hertecantlaan.
ART.3
Voert in de Pater Heirmanshoek richting Jan-Baptist Courtmansstraat tussen
huisnummer 13 en 17 worden volgende maatregelen in:
- het parkeren is toegelaten aan de linkerzijde;
- het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
- het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a;
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa;
- wit omlijnde parkeervakken.
De parkeervakken worden aangebracht 5 meter verwijderd van het kruispunt met de
Rijtewegel en het kruispunt met de Jan-Baptist Courtmanstraat.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Lokale politiezone Berlare-Zele;
- Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2,
1000 BRUSSEL.
ART. 5
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
25.
25.1

25.2

25.3

Varia
Raadslid Albrecht Arbyn vindt de prijzen voor de overzetboot te hoog en vraagt
dat inwoners er gratis gebruik van zouden kunnen maken.
Voorzitter wnd Kets antwoordt dat de prijzen een paar jaar terug zijn
vastgelegd in de gemeenteraad. Burgemeester Gabriëls merkt op dat die
inkomsten voor de concessiehouder zijn, en laat weten dat de haalbaarheid van
de suggestie kan worden onderzocht bij de voorbereidingen van een nieuwe
concessieovereenkomst.
Raadslid Marc Van Driessche betreurt dat hij de cijfers van de zwerfvuilactie via
de pers moest vernemen.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat hij geantwoord heeft op een vraag van
een journalist. Vervolgens geeft hij een evaluatie aan de raad van de afgelopen
zwerfvuilactie, zoals afgesproken tijdens de vorige raad: meer deelnemers (ca.
680), dus meer straten kunnen doen en dus meer afval opgehaald (3,74 ton).
Ondanks cijfers van Verko die het tegendeel aangeven, valt schepen
Vandersnickt ook het zwerfvuil op. Hij heeft de afdeling openbare werken
daarom gevraagd om goed te registreren. Met die cijfers wil hij later naar Verko
trekken.
Raadslid Marc Van Driessche kaart de maatregelen aan die de Vlaamse overheid
oplegt aan veebedrijven om een te hoog stikstofverbruik in te dijken. Hij vraagt
of er in Berlare bedrijven zijn met een code rood of oranje.

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

25.10

25.11

25.12

Schepen Vandersnickt antwoordt dat er met zekerheid geen bedrijven zijn met
code rood. Op de bijkomende vraag of de gemeente van plan is om bedrijven
met code oranje bij te staan, antwoordt de schepen dat hij via de pas
opgerichte landbouwraad informatie wil verstrekken, maar hij vindt het niet de
taak van een gemeente om de administratie van landbouwers over te nemen.
Raadslid Marc Van Driessche meent dat het lang geleden is dat werd
gecommuniceerd over de stand van zaken met betrekking tot de Sigmawerken.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat een maand terug nog een huis-aan-huis
brochure over de werken werd bedeeld.
Raadslid Vandoolaeghe betreurt de verwaarloosde toestand van het zeilhuisje in
het Donkmeer en informeert naar de plannen.
Voorzitter wnd Kets antwoordt dat de goedkoopste renovatieofferte een paar
jaar terug ongeveer 156.000,00 euro bedroeg, een bedrag dat de meerderheid
veel te hoog vindt.
Er bestaat een mogelijkheid om het huisje te redden via het op stapel staande
natuurinrichtingsproject, al zal het dan van functie moeten wijzigen: van
zeilhuisje naar observatiehut.
Raadslid Baeyens vraagt of er al een alternatief is uitgewerkt voor de prijzige
glazen wand aan Festivalhal Donkmeer.
Schepen Malfliet antwoordt dat er binnenkort herashekwerk komt met doeken
met landschapsprints.
Raadslid Baeyens vraagt op welke termijn de site van het voormalige OCMWrusthuis proper kan liggen en of het mogelijk is om er enkele zitbanken te
plaatsen.
Schepen Cooreman antwoordt dat het niet de ideale inzaaiperiode voor gras is,
maar hij wil wel starten om het terrein in de loop van het jaar netjes te hebben.
De suggestie van de bank neemt hij mee.
Raadslid Baeyens vraagt, nu de Vlaamse overheid dat mogelijk maakt, of de
meerderheid van plan is om de bib te sluiten.
Schepen Van Driessche antwoordt dat de hoofdbib en filiaal Overmere open
blijven. Ze vult aan dat de openingsuren in Overmere recent werden
bijgestuurd om beter aan te sluiten op de schooluren en dat ze verdere
samenwerking met onder meer de school bekijkt.
Raadslid Baeyens meent dat de bescheiden opwaardering van kerkhof Berlare
niet hedendaags is en dat de begraafplaats een grondige aanpak verdient.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat die grondige aanpak nog moet komen en
dat die gebudgetteerd staat.
Raadslid Baeyens informeert naar de stand van zaken in het dossier van de
heraanleg N467.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat de gemeente een studiebureau aanduidt
met een beperkte opdracht om een alternatief voorstel uit te werken en om met
dat voorstel terug in dialoog te gaan met het Vlaams Agentschap voor Wegen
en Verkeer.
Raadslid De Palmenaer informeert naar een stand van zaken met betrekking tot
de herlocalisatie van de textielcontainers.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat het college een textielcontainer wou bij
elke glasbol. Maar op basis van regelgeving moeten er, gerelateerd aan ons
inwonersaantal, blijkbaar meer textielcontainers komen. Daarom heeft de
gemeente een nieuw voorstel doorgestuurd naar Verko.
Raadslid Verhofstadt heeft opgemerkt dat aan de Klappel op twee plaatsen
fietsenrekken worden geplaatst. Hij vraagt of die definitief zijn. Burgemeester
Gabriëls bevestigt.
Raadslid Verhofstadt geeft aan dat sommige fietsen of wat ervan over blijft, er
al maanden staan. Voorzitter wnd Kets zal vragen om ze op te halen.

BESLOTEN ZITTING
26.

Aanvragen toekenning titel van ereschepen aan de heer René Kets en
de heer Luc Vercruyssen
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