ZITTING VAN 3 JUNI 2015
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Carine Meyers, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels, raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Afwezig:
Marleen Zaman, raadslid afwezig voor 1, 2;
Ingrid Rogiers, raadslid afwezig voor 1, tot en met 21;
René Kets, raadslid, afwezig voor 23, 24.
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
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4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Goedkeuren notulen zitting van 6 mei 2015;
Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze: leveren op afroep van wit papier zonder opdruk
en divers bureaumateriaal;
Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze: restaureren Boerenkrijgmonument;
Goedkeuren overeenkomst Eandis: vernieuwen voetpaden Overmere-dorp;
Verlenen tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer aan Rode Kruis Berlare (bekrachtiging);
Finiwo: onderschrijven kapitaalverhoging Publi-T;
Imewo: niet-intekenen heropenstellen kapitaalverhoging;
Advies verlenen jaarrekening 2014: kerkfabriek Sint-Martinus Berlare;
Advies verlenen jaarrekening 2014: kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere;
Advies verlenen jaarrekening 2014: kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen;
Voorlopig vaststellen deel van rooilijn Bosstraat;
Voorlopig vaststellen nieuwe straatnaam verkaveling 'Fibelco' (zijstraat Kerkwegel);
Kennisnemen ontwerp Bijzonder Nood- en interventieplan (BNIP) Waterfeesten 2015;
Kennisnemen ontwerp Bijzonder Nood- en interventieplan (BNIP) Festivariaproductie 2015:
Sacco en Vanzetti;
Goedkeuren reglement inzake het machtigen tot het voeren van de eretitel van het mandaat
van schepen;
Goedkeuren aangepaste statuten GALEM;
Kennisnemen huishoudelijk reglement GALEM;
Goedkeuren facultatieve verlofdagen schooljaar 2015-2016: onderwijs;
Aanduiden vertegenwoordiger in beheersorgaan CC Stroming en bibliotheek;
Aanduiden vertegenwoordiger Ieder zijn huis nv;
Aanduiden vertegenwoordiger Toerisme Scheldeland v.z.w.;
Varia;

BESLOTEN ZITTING
23.
24.

Toekennen van de titel van 'ereschepen' aan de heer Luc Vercruyssen;
Toekennen van de titel van 'ereschepen' aan de heer René Kets;

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

Goedkeuren notulen zitting van 6 mei 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:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Marleen Zaman, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 6 mei 2015 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze: leveren op afroep van wit papier
zonder opdruk en divers bureaumateriaal

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 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), en inzonderheid artikel 38 die een
gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening van verschillende aanbestedende overheden
toelaat;
 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, § 3;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Levering op afroep van wit papier zonder opdruk
en divers bureaumateriaal’ een bestek met nr. 2015/35 werd;
 Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Levering op afroep van wit papier zonder opdruk), raming: 22.314,04 euro exclusief
btw of 26.999,99 euro inclusief 21% btw
* Perceel 2 (Levering op afroep van divers bureaumateriaal), raming: 7.500,00 euro exclusief btw
of 9.075,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 29.814,04 euro
exclusief btw of 36.074,99 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat percelen 1 en 2 worden afgesloten voor 15 maanden, en de opdracht
stilzwijgend tweemaal met één jaar kan worden verlengd;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat
gemeente Berlare de procedure zal voeren en in naam van OCMW Berlare bij de gunning van de
opdracht zal optreden;
 Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging;
2

 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Marleen Zaman, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2015/35 en de raming voor de opdracht ‘Levering op
afroep van wit papier zonder opdruk en divers bureaumateriaal’. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
deoverheidsopdrachten. De raming bedraagt 29.814,04 euro exclusief btw of 36.074,99 euro inclusief
21% btw.
ART. 3
Mandateert gemeente Berlare om de procedure te voeren en in naam van OCMW Berlare bij de
gunning van de opdracht op te treden.
ART. 4
Bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de deelnemende besturen.
ART. 5
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het budget.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze: restaureren Boerenkrijgmonument

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 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 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 het ministerieel besluit van 7/07/2014 houdende de bescherming als monument van het
Boerenkrijgmonument met omringend hekwerk;
 Overwegende het inspectierapport van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen v.z.w. aangaande de
toestand van het monument;
 Overwegende de aanvraag van gemeente Berlare om het Boerenkrijgmonument te laten erkennen
als ZEN-monument en het antwoord dd 28/10/2014 van het Agentschap Onroerend Erfgoed dat
het monument hiervoor principieel in aanmerking komt;
 Overwegende dat bij erkenning als ZEN-monument de mogelijkheid bestaat de restauratie tot 80%
te laten subsidiëren;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Restauratie van het Boerenkrijgmonument te
Overmere’ een bestek met nr. 2015/09 werd opgesteld;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 29.000,00 euro exclusief btw
of 35.090,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
3

 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2015/09 en de raming voor de opdracht ‘Restauratie van
het Boerenkrijgmonument te Overmere’. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 29.000,00 euro exclusief btw of 35.090,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het budget.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren overeenkomst Eandis: vernieuwen voetpaden Overmere-dorp

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 van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38 met
betrekking tot samengevoegde opdrachten;
 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 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 de slechte toestand van de voetpaden doorheen de dorpskern van Overmere, meer
specifiek langs de Kruisstraat, Fortstraat, Burgemeesters de Lausnaystraat en Baron Tibbautstraat,
waardoor een grondige renovatie zich opdringt;
 Overwegende het intense gebruik van deze voetpaden, in het bijzonder door jongere en oudere
gebruikers, rekening houdend met de aanwezigheid van de school, kerk, bibliotheek,
woonzorgcentrum en aantal handelspanden;
 Overwegende dat Eandis langsheen een groot deel van dit traject een grondige sanering van haar
net voorziet, hoofdzakelijk voor wat de middenspanning betreft;
 Overwegende dat door een gelijktijdige aanleg van een nieuw voetpad de doorlooptijd van de
werken aanzienlijk zal verkorten waardoor er minder hinder zal ontstaan voor de bevolking;
 Overwegende dat Eandis het sleufgedeelte, noodzakelijk voor de sanering van haar net, voor haar
rekening neemt;
 Overwegende de overgemaakte offerte voetpadvernieuwing, opgemaakt door Eandis, met
referentie SW/BOSA/KVLE/186083;
 Overwegende deze offerte waarin de kosten geraamd worden op 230.939,61 euro (inl. btw);
 Overwegende dat Eandis bereid is om op te treden als opdrachtgever voor de gecombineerde
werken van netsanering en voetpadherstel, dit als pilootproject voor het opzetten van gelijkaardige
samenwerkingen met andere gemeentebesturen;
 Overwegende dat Eandis als opdrachtgever instaat voor de naleving wetgeving
overheidsopdrachten;
 Overwegende dat, hoewel Eandis zal instaan voor het werftoezicht, er steeds overleg zal gepleegd
worden met het gemeentebestuur;
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 Overwegende het overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, waarin het zich bereid toont om
aansluitend met de voetpadvernieuwing ook een aantal knelpunten in het wegdek en gootafvoeren
op te lossen;
 Overwegende dat verder overleg zal georganiseerd worden met de verschillende partijen om de
werken goed te kunnen coördineren;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 05/02/2007 houdende vaststellen van de grens voor het
voorafgaandelijk visum van de ontvanger (financieel beheerder);
 Overwegende dat een visum vereist is en dat de financieel beheerder op 26/05/2015 visum heeft
verleend (ref. 2015-052);
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan de offerte met referentie SW/BOSA/KVLE/186083 tussen gemeente Berlare
en Eandis voor de voetpadvernieuwing Baron Tibbautstraat Burgs. de Lausnaystraat, e.v.
ART. 2
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan Eandis, Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Verlenen tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer aan Rode Kruis Berlare
(bekrachtiging)

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 inzake de bevoegdheden van de raad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende de goedkeuring van het
tariefreglement van Festivalhal Donkmeer;
 Overwegende dat de raad van bestuur bevoegd voor culturele infrastructuur bevoegd is voor alle
aanvragen, behalve in geval van afwijkingen van het reglement waarvoor de gemeenteraad
bevoegd is;
 Overwegende de vraag van Rode Kruis Berlare tot tariefafwijking voor gebruik van Festivalhal
Donkmeer en een deel van de tribune voor een oefening op 16/05/2015;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8/05/2015 voorstelt
tariefvrijstelling toe te staan;
 Gehoord de uitleg ter zitting door gemeentesecretaris Pieters;
 Gehoord de opmerking van raadslid Vleminckx die betreurt dat de gemeenteraad slechts de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan bekrachtigen;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat dit niet de gewoonte is, maar dat de
aanvraag van Rode Kruis Berlare laat kwam.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)
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ART. 1
Bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8/05/2015 en verleent
bijgevolg tariefvrijstelling aan Rode Kruis Berlare voor de oefening van 16/05/2015.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
 de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
 Rode Kruis Berlare, Baron Tibbautstraat 45A te 9290 BERLARE;
 de financieel beheerder;
 de directeur CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Finiwo: onderschrijven kapitaalverhoging Publi-T

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finiwo;
 Gelet op het feit dat Finiwo op verzoek en voor rekening van gemeente Berlare aandeelhouder is
van Publi-T;
 Gelet op het aangetekend schrijven van Finiwo van 31 maart 2015;
 Overwegende de motiveringsnota van Finiwo met daarin vervat een positief advies om de
kapitaalverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel het
vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de
bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Verzoekt Finiwo voor rekening van gemeente Berlare de kapitaalverhoging van Publi-T te
onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 131.688,29 euro.
ART. 2
Geeft Finiwo de opdracht om van dit proportioneel toegewezen bedrag 93.180,36 euro te financieren
door de aanwending van beschikbare middelen op de rekening courant ter financiering van een
kapitaalverhoging Finiwo ‘F8’.
ART. 3
Verzoekt Finiwo voor rekening van gemeente Berlare een banklening aan te gaan voor het saldo van
38.507,93 euro en zich voor dat bedrag onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen tegenover
de financiële instelling die na een aanbestedingsprocedure door de raad van bestuur van Finiwo wordt
gekozen als kredietverstrekker.
De gemeente stelt vast dat Finiwo over 546.480,35 euro uitstaande en niet-opgevraagde waarborgen
beschikt die in 2011 zijn toegekend met oog op de aanwending van een thesaurieprogramma van KBC
Bank ter financiering van de investeringen in projecten voor energieopwekking door middel van
hernieuwbare energie (de zogenaamde ‘F1’ projecten).
De raad beslist van deze waarborgen 38.507,93 euro te herkwalificeren als een onherroepelijke en
onvoorwaardelijke waarborg tegenover de financiële instelling die na een aanbestedingsprocedure
door de raad van bestuur van Finiwo wordt gekozen als kredietverstrekker en dat met oog op het
gebruik van een lange termijn banklening ter financiering van een kapitaalverhoging van Publi-T.
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ART. 4
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Finiwo, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 BRUSSEL;
- de financieel beheerder.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

7.

Imewo: niet-intekenen heropenstellen kapitaalverhoging

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op 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 3/04/2015 uitgewerkte dossier met
documentatiestukken dat op 7/04/2015 aan gemeente Berlare werd overgemaakt;
 Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Imewo naar aanleiding van de exit van Electrabel NV
einde vorig jaar op 5/09/2014 beslist heeft het aandelenbezit te optimaliseren in functie van de
kapitaalkostvergoeding van het eigen vermogen, gerelateerd aan de door de regulator als ideaal
vooropgezette verhouding t.a.v. de geïnvesteerde kapitalen, onder meer door middel van een
kapitaalverhoging met bijkomende cash-mogelijkheid;
 Gelet op de vaststelling dat 15 van de 42 Imewo-gemeenten geheel of gedeeltelijk ingetekend
hebben, dit voor een gezamenlijk bedrag van 16,40 miljoen euro voor de activiteit elektriciteit of
23,03 % van het totaal aangeboden kapitaal (71,20 miljoen euro) en voor een gezamenlijk bedrag
van 3,05 miljoen euro voor de activiteit gas of 6,13 % van het totaal aangeboden kapitaal (49,65
miljoen euro);
 Gelet op het feit dat in het kader van de verbetering van de eigen-vermogen-positie en de daaraan
gekoppelde rating van de Vlaamse distributienetbeheerders met Eandis als werk-maatschappij, en
mede op verzoek van een aantal gemeenten, de raad van bestuur van Imewo in zitting van
3/04/2015 beslist heeft om de inschrijfperiode van hogervermelde kapitaalverhoging opnieuw open
te stellen;
 Gelet op de beslissing van vorig jaar dat de aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de vorige
kapitaalverhoging zouden deelnemen, hun preferentiële rechten voor latere kapitaalverhoging
zouden behouden en dat aldus deze aandeelhouders opnieuw uitgenodigd worden voor een
tweede ronde;
 Gelet op het feit dat het vooropgestelde (tot op vandaag niet opgenomen) bedrag voor Imewo in
de activiteit elektriciteit 54,8 miljoen euro en in de activiteit gas 46,6 miljoen euro bedraagt;
 Gelet op de nieuwe tariefmethodologie van de VREG waarin het toegelaten inkomen van de
distributienetbeheerders voor het eigen vermogen bepaald wordt op basis van de gewogen
gemiddelde kapitaalkost of WACC en deze voor de volgende reguleringsperiode (2015-2016)
vastgelegd is op 5,7 %;
 Gelet op het feit dat deze aankoop niet in het budget 2015 werd voorzien;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)
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ART. 1
Hecht geen goedkeuring aan de heropenstelling van de tijdens het laatste trimester van 2014 door de
opdrachthoudende vereniging Imewo aangeboden kapitaalverhoging, geformuleerd per brief aan de
gemeente op 7/04/2015 en vertegenwoordigd door aandelen A, waarbij door de gemeente als volgt
ingeschreven wordt, nl.
- 1.135.984,15 euro activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 44.008 aandelen Ae);
- 405.053,10 euro activiteit gas (vertegenwoordigd door 14.637 aandelen Ag).
Gemeente Berlare tekent bijgevolg niet in.
ART. 2
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissing.
ART. 3
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Imewo, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het emailadres (pdf-formaat)
intercommunales@eandis.be (Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle)
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Advies verlenen jaarrekening 2014: kerkfabriek Sint-Martinus Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18/12/2013 betreffende de aktename van het
budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2014 betreffende de aktename van de
budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare de jaarrekening 2014 afsluit met volgende
saldi:
Gemeentelijke
Saldo 2013 Ontvangsten
toelage
Uitgaven
Saldo 2014
Exploitatie
Investeringen

€ 7.322,49

€ 7.905,88

€ 50,00

€ 41.476,70

 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
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€ 50.086,02

€ 49.682,98

€ 15.631,41

€ 40.330,22

€ 1.196,48

BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Adviseert de rekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare gunstig.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000
GENT;
- De kerkfabriek Sint-Martinus Berlare, Dorp 32, 9290 BERLARE;
- Bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Advies verlenen jaarrekening 2014: kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen
Overmere

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18/12/2013 betreffende de aktename van het
budget 2014 van de kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere;
 Overwegende dat de kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere de jaarrekening 2014
afsluit met volgende saldi:
Saldo 2013
Exploitatie
Investeringen

€
45.371,46
€ -1.399,00

Gemeentelijke
Ontvangsten toelage
Uitgaven
€ 7.454,08
€

€ 36.903,69

-

€

-

 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
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Saldo 2014

€ 42.262,57
€

-

€ 47.466,66
€ -1.399,00

 Gehoord de vraag van raadslid Marc Van Driessche over de timing van de werken aan de pastorij
van Overmere;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat dit jaar overlegvergaderingen plaatsvinden
met de kerkraad om volgend jaar te kunnen uitvoeren.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Adviseert de rekening 2014 van de kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere gunstig.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000 GENT
- De kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen, Kerkstraat 82, 9290 Berlare
- Bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Advies verlenen jaarrekening 2014: kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18/12/2013 betreffende de aktename van het
budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen de jaarrekening 2014 afsluit met
volgende saldi:
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Saldo 2013
Exploitatie
Investeringen

€ 46.748,77
€ 546,00

Gemeentelijke
toelage
Uitgaven

Ontvangsten
€ 2.266,12
€

€ 5.155,40

-

€

-

Saldo 2014

€ 29.090,57
€

-

€ 25.079,72
€

546,00

 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Adviseert de rekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen gunstig.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000
GENT;
- De kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen, Groenstraat 9, 9290 BERLARE;
- Bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Voorlopig vaststellen deel van rooilijn Bosstraat

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening zoals laatst gewijzigd bij decreet van 4/04/2014;
 Gelet op de wet van de buurtwegen van 10/04/1841;
 Gelet op het grensonderzoek, opgesteld door landmeter-expert Kristof Taillieu, Eendenweg 14,
9160 Lokeren, voor de percelen te Bosstraat, kadastraal gekend als Berlare 1ste afd. Sie C, nrs.
525A en 526;
 Overwegende dat uit dit grensonderzoek blijkt dat de grensbepaling van perceel 526 ter hoogte
van de Bosstraat niet eenduidig is en een vaststelling van de rooilijn ter plaatse is aangewezen;
 Overwegende dat het op basis van datzelfde grensonderzoek aannemelijk is de wegverharding te
beschouwen als openbaar domein;
 Gelet op het opmetingsplan van landmeter-expert Kristof Taillieu, Eendenweg 14, 9160 Lokeren,
waarbij hij voorstelt de wegverharding in te tekenen als openbaar domein;
 Gelet op datzelfde opmetingsplan waarbij aangegeven wordt dat de weg een breedte van 4,00m
bezit;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)
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ART. 1
Stelt het rooilijnplan van de buurtweg n°25, gelegen 1ste afd, Sie C, nrs 525A en 526 voorlopig vast
volgens het opmetingsplan van landmeter-expert Kristof Taillieu, Eendenweg 14, 9160 Lokeren.
ART. 2
Bepaalt dat, vooraleer een definitief standpunt in te nemen, deze afschaffing zal worden onderworpen
aan een openbaar onderzoek van 30 dagen.
ART. 3
Geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de noodzakelijke procedure voor
de vaststelling van de rooilijn in te zetten.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Voorlopig vaststellen nieuwe straatnaam verkaveling 'Fibelco' (zijstraat Kerkwegel)

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 28/01/1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen
en pleinen, meermaals gewijzigd;
 Gelet op de verkavelingsvergunning verleend in zitting van het college van burgemeester en
schepenen van 18/12/2012 aan B.V.B.A. Fibelco, met betrekking tot 9 loten gelegen te
Uitbergen, met als kadastrale omschrijving ‘Berlare 2de afdeling (Uitbergen), sectie A, nrs.
464A, 465A,466D,467G, 474A en 480M’;
 Gelet op de noodzaak tot het invoeren van een nieuwe straatnaam, vastgesteld in zitting van
het college van burgemeester en schepenen van 25/11/2014;
 Gelet op het voorstel van de cultuurraad om, op advies van de Dorpsraad van Uitbergen, op
18/03/2015 als nieuwe straatnaam ‘Kerkeinde’ te nemen;
 Gelet op het besluit van 27/03/2015 van het college van burgemeester en schepenen om als
nieuwe straatnaam ‘Kerkeinde’ voorlopig vast te stellen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Aanvaardt voorlopig de straatnaam ‘Kerkeinde’.
ART. 2
Laat het openbaar onderzoek van één maand opstarten om nadien het dossier voor definitieve
goedkeuring opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Kennisnemen ontwerp Bijzonder Nood- en interventieplan (BNIP) Waterfeesten
2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het KB van 16/02/2006 houdende het bijzonder en algemene nood‐ en interventieplan;
 Gelet op de ministeriële omzendbrieven NPU‐1, NPU-2, NPU-3, NPU‐4 en NPU‐5 betreffende de
nood- en interventieplannen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/6/2011 houdende de goedkeuring van een gemeentelijk
nood- en interventieplan;
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 Overwegende dat de veiligheidscel beslist, op basis de voorgestelde evenementen in het kader van
de Waterfeesten op zaterdag 1 en zondag 2 augustus 2015, over te gaan tot het opmaken van een
bijzonder nood‐ en interventieplan;
 Overwegende dat de veiligheidscel, samen met vertegenwoordigers van verschillende
(deel)organisatoren en veiligheidsdisciplines, heeft vergaderd op 21/05/2015;
 Overwegende dat het bijzonder nood- en interventieplan ter goedkeuring moet worden voorgelegd
aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, nadat het ontwerp werd besproken in
de gemeenteraad;
 Overwegende dat twee weken vóór het evenement de veiligheidscel nog eens samenkomt om de
laatste stand van zaken in te schatten en waar nodig het bijzonder nood- en interventieplan bij te
sturen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Neemt kennis van het ontwerp van het bijzonder nood- en interventieplan voor de Waterfeesten 2015,
als geviseerde bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit, samen met de bijlage, ter goedkeuring over aan de heer gouverneur
van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Kennisnemen ontwerp Bijzonder Nood- en interventieplan (BNIP)
Festivariaproductie 2015: Sacco en Vanzetti

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het KB van 16/02/2006 houdende het bijzonder en algemene nood‐ en interventieplan;
 Gelet op de ministeriële omzendbrieven NPU‐1, NPU-2, NPU-3, NPU‐4 en NPU‐5 betreffende de
nood- en interventieplannen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/6/2011 houdende de goedkeuring van een gemeentelijk
nood- en interventieplan;
 Overwegende dat de veiligheidscel beslist, op basis van besprekingen met organisator Pretoria
v.z.w., over te gaan tot het opmaken van een bijzonder nood‐ en interventieplan voor de
openluchtmusical ‘Sacco en Vanzetti’ van 20 augustus tot en met 5 september 2015;
 Overwegende dat de veiligheidscel, samen met vertegenwoordigers van de organisatie en van de
veiligheidsdisciplines, heeft vergaderd op 21/05/2015;
 Overwegende dat het bijzonder nood- en interventieplan ter goedkeuring moet worden voorgelegd
aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, nadat het ontwerp werd besproken in
de gemeenteraad;
 Overwegende dat twee weken vóór het evenement de veiligheidscel nog eens samenkomt om de
laatste stand van zaken in te schatten en waar nodig het bijzonder nood- en interventieplan bij te
sturen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)
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ART. 1
Neemt kennis van het ontwerp van het bijzonder nood- en interventieplan voor de Festivariaproductie
‘Sacco en Vanzetti’, als geviseerde bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit, samen met de bijlage, ter goedkeuring over aan de heer gouverneur
van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Goedkeuren reglement inzake het machtigen tot het voeren van de eretitel van het
mandaat van schepen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder op artikel 69 dat de gemeenteraad machtigt eretitels toe te kennen aan schepenen onder
de voorwaarden die de raad bepaalt;
 Overwegende dat de Vlaamse Regering in haar besluit van 19/01/2007 houdende het statuut van
de lokale en provinciale mandataris reeds de voorwaarden en de procedure tot het verkrijgen van
de titel van ereschepen had bepaald;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Keurt onderstaand reglement goed met ingang van 3 juni 2015:
Artikel 1:
Een aftredend schepen, die zijn ambt gedurende een legislatuur of ten minste zes jaar in Berlare (met
inbegrip van de deelgemeenten) heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan door
de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat worden gemachtigd.
Artikel 2:
De ambtstermijn zoals vermeld in artikel 1 hoeft niet aaneensluitend te zijn.
De termijn tussen 1 januari en de datum van de installatievergadering tijdens hetzelfde jaar bij de
aanvang van een nieuwe gemeentelijke legislatuurperiode, wordt geacht tot de ambtstermijn te
behoren.
Artikel 3:
Voor de toepassing van artikel 1 wordt verstaan onder onberispelijk gedrag: het ontbreken van een
zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg
onterende feiten.
Artikel 4:
De machtiging kan verleend worden op verzoek van betrokkene.
Met instemming van de betrokkene kan het verzoek ook worden ingediend door minstens twee leden
van de gemeenteraad.
Het verzoek tot toekenning van een eretitel wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de
gemeenteraad.
Het verzoek moet vergezeld zijn van:
-

een overzicht van de periodes tijdens dewelke de betrokkene deel uitmaakte van het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlare (of de vroegere deelgemeenten);
een blanco uittreksel uit het strafregister dat niet mag zijn opgemaakt meer dan één maand
voor de datum van indiening van het verzoek tot verlening van de eretitel.
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Artikel 5:
Onder de vermelde voorwaarden kan aan de gewezen mandataris postuum een eretitel worden
verleend.
Het verzoek hiertoe kan door de rechtsopvolger van de gewezen schepen of door minstens twee leden
van de gemeenteraad, met instemming van de rechtsopvolgers, worden ingediend.
Het verzoek tot toekenning wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad.
Het verzoek moet vergezeld zijn van een overzicht van de periodes tijdens dewelke de betrokkene
deel uitmaakte van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlare (of
vroegere deelgemeenten.
Artikel 6:
§1. De eretitel van het mandaat van schepen mag niet worden gevoerd:
-

gedurende de periode dat het mandaat van burgemeester of schepen nog wordt uitgeoefend;
door een door de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bezoldigde
persoon.

§2. Als na de toekenning van de eretitel betrokkene een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel
een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feiten begaat, kan de gemeenteraad de verleende
eretitel intrekken.
Artikel 7:
In het besluit tot het verlenen van een eretitel wordt de tekst van art. 6§1 van dit reglement
overgenomen.
Aan de eretitel zijn geen voordelen verbonden.
ART. 2
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Goedkeuren aangepaste statuten GALEM

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 en de artikel 199 en 200
betreffende inspraak;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende ‘Goedkeuring meerjarenplan 20142019: strategische nota, financiële nota en toelichting’ en meer bepaald op punt 2.1.2 over het
creëren van een overleg- en adviesplatform om het beleid en het lokale ondernemerslandschap
meer zuurstof te geven;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/10/2014 betreffende de goedkeuring van de statuten
van GALEM;
 Overwegende het feit dat in totaal 21 ondernemers zich kandidaat gesteld hebben om verkozen te
worden tot stemgerechtigd lid van GALEM;
 Overwegende het feit dat de huidige statuten voorschrijven dat in GALEM maximaal 16
stemgerechtigde leden mogen zetelen;
 Overwegende het feit dat de 21 aanwezige kandidaten tijdens de installatievergadering dd
11/02/2015 unaniem adviseren om alle kandidaten op te nemen als stemgerechtigd lid van
GALEM;
 Overwegende het feit dat bij wijziging van de samenstelling van de GALEM de statuten dienen
aangepast te worden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
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BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Herroept het gemeenteraadsbesluit van 22/10/2014 en keurt onderstaande statuten goed (wijziging
m.b.t. de samenstelling – artikel 6):

Statuten Gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie en Middenstand
Artikel 1: Naam
Het bestuur van de gemeente Berlare richt onder de benaming Gemeentelijke Adviesraad voor Lokale
Economie en Middenstand, hierna GALEM genoemd, een advies- en overlegorgaan op.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de GALEM is gevestigd op Dorp 22 in Berlare. Het college van burgemeester en
schepenen (CBS) stelt de nodige infrastructuur ter beschikking en ondersteunt de GALEM door een
ambtenaar aan te duiden als secretaris van de GALEM.
Artikel 3: Doel
De GALEM heeft als doel overleg te organiseren tussen de diverse economische actoren in de
gemeente om de lokale economie te stimuleren en te begeleiden.
Artikel 4: Advies- en informatierecht
De GALEM adviseert (op eigen initiatief of verzoek) het gemeentebestuur bij het bepalen van het
lokale economisch beleid en dit voor alle beleidsdomeinen die rechtstreeks of onrechtstreeks een
invloed hebben op ondernemen in Berlare.
Het CBS verbindt zich ertoe om voor elke beslissing die een rechtstreekse en belangrijke weerslag
heeft op de lokale economie eerst een advies te vragen aan de GALEM.
Alle stukken die nodig zijn om gemotiveerd te kunnen adviseren, zullen aan de GALEM ter beschikking
gesteld worden.
Elke beslissing van het CBS of gemeenteraad die afwijkt van het advies van de GALEM, zal ten
opzichte van de GALEM gemotiveerd worden.
Artikel 5: Looptijd
Na installatie van de nieuwe gemeenteraad moet het adviesorgaan binnen de zes maand opnieuw
worden samengesteld. Het vroegere adviesorgaan blijft echter in functie totdat het nieuw
samengestelde adviesorgaan is geïnstalleerd.
Artikel 6: Samenstelling
De GALEM bestaat uit maximaal eenentwintig stemgerechtigde leden die als volgt onderverdeeld zijn:
 2 vertegenwoordigers van een ondernemingsgerichte vakbeweging (Ondernemend UNIZO
Berlare)
 2 vertegenwoordigers uit de werkgroep Toerisme
 3 handelaren van de plaatselijke middenstand
 3 lokale bedrijfsleiders
 3 lokale uitoefenaars van een vrij beroep
 optioneel: maximaal 8 gecoöpteerde deskundigen
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De stemgerechtigde georganiseerde leden worden voorgedragen door hun organisaties, de nietgeorganiseerden dienen zelf een gemotiveerde kandidatuur in. Vacante plaatsen kunnen ten allen
tijde op de voorgeschreven wijze worden ingevuld.
In het kader van artikel 200 van het gemeentedecreet zal bij samenstelling rekening gehouden
worden met het feit dat maximum 2/3 van de leden van GALEM van hetzelfde geslacht zijn.
De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat vervullen.
Bij meer kandidaturen dan het toegestane aantal zal naar een consensus worden gezocht. Indien
geen consensus wordt bereikt, wordt GALEM verkozen uit en door de aanwezige kandidaten op de
installatievergadering.
Alle stemgerechtigde leden beschikken elk afzonderlijk over één stem.
De functies worden toegekend voor een periode van zes jaar, zijn hernieuwbaar en alle kandidaturen
dienen schriftelijk ingediend en gericht te worden aan het CBS.
Het gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd door de schepenen voor Middenstand en Lokale
Economie, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de door de gemeente afgevaardigde
ambtenaar. De schepenen en de door de gemeente afgevaardigde ambtenaar hebben enkel en alleen
een adviserende stem.
De economische sector zal ook vertegenwoordigd worden door overkoepelende vakorganisaties actief
in onze regio. Afgevaardigden hebben eveneens uitsluitend een adviserende stem.
Artikel 7: Voorzitterschap
Het voorzitterschap wordt toevertrouwd aan een lid van de GALEM en gekozen uit de stemgerechtigde
leden van de adviesraad.
Artikel 8: Werkingsmodaliteiten
De werkingsmodaliteiten van de GALEM worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat
gewijzigd kan worden bij eenvoudige beslissing van de stemgerechtigde leden.
Om geldig te kunnen vergaderen is een aanwezigheidsquorum, zoals bepaald in het huishoudelijk
reglement, vastgesteld onder de stemgerechtigde leden.
Indien het aanwezigheidsquorum bij een eerste vergadering niet wordt bereikt, kan een ev.
noodzakelijke tweede vergadering bij hoogdringendheid rechtsgeldig vergaderen.
De hoogdringendheid wordt bepaald door de voorzitter.
Artikel 9: Frequentie
De GALEM komt minstens 4 keer per jaar bijeen. De oproeping gebeurt minstens 2 weken voor de dag
van afspraak.
De uitnodiging vermeldt de dagorde (samengesteld door de voorzitter), alsook worden alle relevante
documenten met betrekking tot de te behandelen dossiers bijgevoegd.
Artikel 10: Prestaties
De stemgerechtigde leden van de adviesraad zullen geen presentiegelden ontvangen
Artikel 11: Bijzonder bepalingen
Een wijziging van de statuten, aanstelling van bepaalde functies, coöptatie van deskundige leden en
de samenstelling van werkgroepen behoeven steeds de goedkeuring van twee derden van de
stemgerechtigden van de GALEM.
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ART. 2
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit voor verder gevolg wordt overgemaakt aan:
 De dienst citymarketing;
 Mevrouw Karla De Meyer, voorzitter GALEM, Donklaan 85 te 9290 BERLARE.
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Kennisnemen huishoudelijk reglement GALEM

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/10/2015 houdende goedkeuren statuten Gemeentelijke
Adviesraad Lokale Economie en Middenstand;
 Overwegende dat in de statuten gestipuleerd staat dat de stemgerechtigde leden van de GALEM
de werkingsmodaliteiten van de adviesraad vastleggen in een huishoudelijk reglement;
 Overwegende dat de algemene vergadering van de GALEM in zitting van 11/02/2015 en
29/04/2015 een huishoudelijk reglement heeft aangenomen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Neemt kennis van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie
en middenstand:
Huishoudelijk Reglement
Gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie en Middenstand
Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement regelt in uitvoering van de statuten de samenstelling, organisatie en
interne werking van de Gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie en Middenstand; hierna
GALEM genoemd.
SAMENSTELLING
De samenstelling van GALEM zoals in de statuten bepaald:
Artikel 2
De GALEM bestaat uit maximaal eenentwintig stemgerechtigde leden die als volgt onderverdeeld zijn:
2 vertegenwoordigers van een ondernemingsgerichte vakbeweging (Ondernemend UNIZO
Berlare)
2 vertegenwoordigers uit de werkgroep Toerisme
3 handelaren van de plaatselijke middenstand
3 lokale bedrijfsleiders
3 lokale uitoefenaars van een vrij beroep
optioneel: maximaal 8 gecoöpteerde deskundigen
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De stemgerechtigde georganiseerde leden worden voorgedragen door hun organisaties, de nietgeorganiseerden dienen zelf een gemotiveerde kandidatuur in. Vacante plaatsen kunnen ten allen
tijde op de voorgeschreven wijze worden ingevuld.
In het kader van artikel 200 van het gemeentedecreet zal bij samenstelling rekening gehouden
worden met het feit dat maximum 2/3 van de leden van GALEM van hetzelfde geslacht zijn.
Bij meer kandidaturen dan het toegestane aantal zal naar een consensus worden gezocht. Indien
geen consensus wordt bereikt, wordt GALEM verkozen uit en door de aanwezige kandidaten op de
installatievergadering.
Artikel 3
Alle stemgerechtigde leden beschikken elk afzonderlijk over één stem.
Artikel 4
De functies worden toegekend voor een periode van zes jaar, zijn hernieuwbaar en alle kandidaturen
dienen schriftelijk ingediend en gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen,
hierna CBS genaamd.
Artikel 5
Het gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd door de schepenen voor Middenstand en Lokale
Economie, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de door de gemeente afgevaardigde
ambtenaar. De schepenen en de door de gemeente afgevaardigde ambtenaar hebben enkel en alleen
een adviserende stem.
De economische sector zal ook vertegenwoordigd worden door overkoepelende vakorganisaties actief
in onze regio. Afgevaardigden hebben eveneens uitsluitend een adviserende stem.
Artikel 6
Met uitzondering van de niet-georganiseerde leden, worden de mandaten toegekend aan verenigingen
en zijn ze niet gebonden aan personen. De vertegenwoordiger dient effectief lid te zijn van de
vereniging die hij of zij vertegenwoordigt.
Artikel 7
Een lid van de GALEM verliest zijn mandaat indien er geen actieve werking meer is of bedrijfsvestiging
in de gemeente Berlare.
Artikel 8
De hoedanigheid van lid van het adviesorgaan wordt verloren:
door ontslag van het lid, dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
adviesorgaan meegedeeld te worden
door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
door een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van
het adviesorgaan.
Artikel 9
De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat vervullen.
VOORZITTER, ONDERVOORZITTER, SECRETARIS
Artikel 10
De stemgerechtigde leden van de GALEM kiezen onder hun leden bij meerderheid van stemmen en na
kandidaatstelling een voorzitter en ondervoorzitter. Deze mandaten gelden tot de wedersamenstelling
van de nieuwe GALEM.
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Artikel 11
Het CBS duidt een personeelslid uit de administratie aan als secretaris van de GALEM. Deze secretaris
zorgt in overleg met de voorzitter voor het versturen van de uitnodigingen van de vergaderingen,
maakt het verslag op en bezorgt deze na goedkeuring van de voorzitter aan de leden van de GALEM.
Artikel 12
De secretaris nodigt de leden van de GALEM uit voor de vergaderingen, de voorzitter stelt in overleg
met de bevoegde schepen(en) de agenda samen en zit de vergaderingen voor. Indien de voorzitter de
GALEM niet kan leiden, wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzitter; bij afwezigheid van
de ondervoorzitter door het oudste lid.
Artikel 13
De officiële woordvoerder van de GALEM is de voorzitter. Hij kan enkel communiceren in naam van de
GALEM wanneer tijdens een vergadering hierover een consensus is bereikt en het verslag daarover is
goedgekeurd.
DESKUNDIGEN OP UITNODIGING
Artikel 14
De GALEM kan deskundigen uitnodigen om toelichting te komen geven en vragen te beantwoorden.
Artikel 15
Iedere belanghebbende kan zonder lid te zijn, vragen om uitgenodigd te worden voor een
vergadering, maar dit evenwel zonder stemrecht. De belanghebbende zal dan op de eerstvolgende
vergadering worden uitgenodigd.
ONTSLAG EN VERVANGING LEDEN
Artikel 16
Een lid kan ten alle tijden ontslag nemen uit de GALEM bij schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter.
In dit geval wordt een plaatsvervanger aangeduid.
WERKING
Artikel 17
De GALEM komt minstens 4 keer per jaar bijeen.
Artikel 18
De GALEM moet samenkomen wanneer tenminste een derde van de leden hierom vragen of op
verzoek van het gemeentebestuur. Dit verzoek wordt schriftelijk aan de voorzitter overgemaakt en
bevat tevens de agendapunten die moeten besproken worden.
AGENDA
Artikel 19
De uitnodiging vermeldt de dagorde, samengesteld door de voorzitter in overleg met de bevoegde
schepen(en), alsook worden ook alle relevante documenten met betrekking tot de te behandelen
dossiers bijgevoegd.
Artikel 20
De openbare documenten aangaande de dagorde liggen ter inzage bij de secretaris van de GALEM.
Artikel 21
Elk lid van de GALEM kan tot 7 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten melden aan de
secretaris. Desgevallend worden de extra agendapunten na overleg met en goedkeuring door de
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voorzitter toegevoegd aan de finale dagorde en 5 werkdagen voor de vergadering aanvullend aan alle
leden van de GALEM bezorgd.
Elk lid van de GALEM kan bij het begin van de vergadering, in geval van hoogdringendheid een punt
aan de dagorde toevoegen. De GALEM beslist dan vervolgens bij meerderheid van stemmen om het
agendapunt al dan niet te aanvaarden.
BESLUITVORMING
Artikel 22
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Op verzoek van een lid kan een
afwijkend standpunt worden opgenomen in het advies. Elk stemgerechtigd lid van de GALEM beschikt
over één stem. De stemming gebeurt bij handopsteking, tenzij twee derde van de leden anders
beslist. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
AANWEZIGHEIDSQUORUM
Artikel 23
De GALEM kan enkel beraadslagen wanneer de meerderheid (d.i. de helft + 1) van de leden aanwezig
is op de vergadering. Indien dit niet het geval is, kan een ev. noodzakelijke tweede vergadering bij
hoogdringendheid rechtsgeldig vergaderen.
NOTULEN
Artikel 24
Het verslag wordt binnen een termijn van tien werkdagen na het einde van de vergadering
overgemaakt aan de leden. De leden krijgen 5 werkdagen de tijd om schriftelijke opmerkingen te
bezorgen aan de secretaris.
WERKGROEPEN
Artikel 25
Ter ondersteuning van de werking kan de adviesraad vaste of tijdelijke werkgroepen oprichten over
bepaalde actuele thema’s die hun werkzaamheden rapporteren. De GALEM bepaalt het voorwerp en
de looptijd van de werkgroep.
ONDERSTEUNING
Artikel 26
De kredieten nodig voor de werking van de GALEM worden jaarlijks in het budget voorzien.
ART. 2
Bepaalt dat
ART. 3
Bepaalt dat
18.

een afschrift van dit besluit voor verder gevolg wordt overgemaakt aan:
De dienst citymarketing;
Mevrouw Karla De Meyer, voorzitter GALEM, Donklaan 85 te 9290 BERLARE.
van dit besluit melding zal worden gegeven.

Goedkeuren facultatieve verlofdagen schooljaar 2015-2016: onderwijs

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
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 Overwegende het voorstel van de schoolraad van het gemeentelijk onderwijs dd 5/05/2015 om de
lokale verlofdagen voor het schooljaar 2015 – 2016 vast te leggen op woensdag 7 oktober 2015,
maandag 18 april 2016 en woensdag 4 mei 2016;
 Overwegende dat dit een billijk voorstel is;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Keurt het voorstel van de schoolraad van het gemeentelijk onderwijs goed en legt de lokale
verlofdagen voor het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2015 – 2016 vast op woensdag 7
oktober 2015, maandag 18 april 2016 en woensdag 4 mei 2016.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de directie van het gemeentelijk onderwijs,
Kleine Kouterstraat 1, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Aanduiden vertegenwoordiger in beheersorgaan CC Stroming en bibliotheek

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 16/07/1973 waarbij de bescherming van de ideologische en de filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28/01/1974 betreffende het cultuurpact;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende goedkeuren organiek reglement
gezamenlijk beheersorgaan CC Stroming en bibliotheek;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende aanduiden vertegenwoordigers
bevoegd voor culturele infrastructuur, waarbij mevrouw Kim Van Damme, Spinnerijstraat 25, 9290
BERLARE werd aangeduid als vertegenwoordiger namens Open Vld;
 Gelet op het schrijven van 23/03/2015 van mevrouw Kim Van Damme waarbij zij haar ontslag
aanbiedt;
 Overwegende dat Open Vld een nieuwe vertegenwoordiger wenst voor te dragen in het
beheersorgaan van CC Stroming en de bibliotheek;
 Overwegende de kandidatuur van juffrouw Lynn Vanhenden, Dorp 43/1, 9290 BERLARE;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Aanvaardt het ontslag van mevrouw Kim Van Damme, Spinnerijstraat 25, 9290 BERLARE, als
vertegenwoordiger namens Open Vld in het beheersorgaan van CC Stroming en de bibliotheek.
ART. 2
Duidt juffrouw Lynn Vanhenden, raadslid, Dorp 43/1,9290 BERLARE aan als vertegenwoordiger
namens Open Vld in het beheersorgaan van CC Stroming en de bibliotheek.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- mevrouw Kim Van Damme, Spinnerijstraat 25, 9290 BERLARE;
- juffrouw Lynn Vanhenden, Dorp 43/1, 9290 BERLARE;
- de heer Michel Van der Haegen, voorzitter van het beheersorgaan van CC Stroming en de
bibliotheek, Warande 24 te 9290 BERLARE;
- de cultuurdienst;
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- de bibliotheek.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.

Aanduiden vertegenwoordiger Ieder zijn huis nv

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de statuten van Ieder zijn huis nv, Sint-Ursmarusstraat 69 te 9200 Baasrode;
 Overwegende dat de gemeente Berlare vennoot is van deze nv;
 Overwegende dat wij volgens de statuten van de NV Ieder 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 1 nieuwe vertegenwoordiger namens de gemeente
Berlare aan te duiden in de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Ieder zijn huis
nv;
 Overwegende de voordracht van mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51, 9290
BERLARE;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

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 Ieder zijn Huis nv, Sint-Ursmarusstraat 69 te 9200 Baasrode.
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:
 Ieder zijn Huis nv, Sint-Ursmarusstraat 69, 9200 BAASRODE;
 Mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertaan 51, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Aanduiden vertegenwoordiger Toerisme Scheldeland v.z.w.

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende intergemeentelijk samenwerking;
 Gelet op de statuten van de Toerisme Scheldeland v.z.w., waarvan gemeente Berlare lid is;
 Gelet op ons besluit van 23/01/2013 waarbij de heer Kris Malfliet voor gemeente Berlare werd
aangeduid als vertegenwoordiger;
 Gelet op de melding van Toerisme Scheldeland v.z.w. dat de algemene vergadering in zitting van
20/04/2015 de heer Kris Malfliet heeft aangesteld als lid van de Raad van bestuur;
 Overwegende dat leden van de Raad van Bestuur geen stemrecht hebben in de Algemene
vergadering en het aldus aangewezen is om een nieuwe vertegenwoordiger voor de Algemene
vergadering aan te duiden;
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 Overwegende de mondelinge voordracht ter zitting van mevrouw An Van Driessche, Koffiestraat
25, 9290 BERLARE;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, 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, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Ingrid Rogiers)

ART. 1
Duidt mevrouw An Van Driessche, schepen, Koffiestraat 25, 9290 Berlare aan om de gemeente
Berlare te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Toerisme
Scheldeland v.z.w., Hemelstraat 133 A, 9200 Dendermonde.
ART. 2
Bepaalt dat bij ontstentenis van herroeping van deze aanduiding zij geldig blijft tot aan de volgende
hernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Toerisme Scheldeland v.z.w., Hemelstraat 133 A, 9200 DENDERMONDE;
 mevrouw An Van Driessche, Koffiestraat 25, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
22.

Varia

22.1

Raadslid Vandoolaeghe komt terug op het variapunt met betrekking tot het zeilhuisje uit de
raad van 6 mei 2015. Hij heeft intussen het bestek en de offertes voor de renovatie van het
zeilhuisje aan het Donkmeer ingekeken.
Hij meent dat de hoge offerteprijzen te maken hebben met een aantal zaken in het bestek
waarvan hij zich afvraagt of ze noodzakelijk zijn. Het formaat van de steunpalen (320 * 320
mm) bijvoorbeeld. 120 * 120 mm moet volgens hem volstaan. Hij vraagt zich af of gemeente
Berlare niet beter een nieuw, realistisch bestek maakt waar dan ook lokale aannemers voor in
aanmerking komen.
Raadslid Kets antwoordt dat de renovatie is besproken met een aantal lokale aannemers,
maar dat deze aangeven niet over het nodige materiaal te beschikken om palen (320 mm of
minder) te verankeren in de bodem van het Donkmeer.
Schepen Malfliet herhaalt dat er een reële kans bestaat dat het zeilhhuisje gerenoveerd wordt
in het kader van het Natuurinrichtingsgebied dat getrokken wordt door hogere overheden.
Mocht dat toch niet lukken, is het voorstel van raadslid Vandoolaeghe bespreekbaar, al
herinnert schepen Malfliet aan het beschermd statuut van zowel het Donkmeer als het
zeilhuisje. Dat impliceert dat voorschriften strikt te volgen zijn.

22.2

Raadslid Albrecht Arbyn vraagt naar een stand van zaken rond de verkoop van het pand Dorp
47.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat er op de zitdag in mei geen geïnteresseerden kwamen
opdagen. Gemeente Berlare zal nu een herschatting van het pand aanvragen.

22.3

Raadslid Verhofstadt schetst de context van de pas aangelegde asverschuiving in de
Heikantstraat en vraagt hoe het college hiermee verder aan de slag gaat.
Schepen Meyers antwoordt:
- dat de initiële vraag om een asverschuiving aan te leggen van het buurtcomité komt;
- dat het college als gevolg hiervan een proefopstelling heeft laten aanleggen;
- dat het college kennis heeft genomen van verschillende opmerkingen uit de buurt;
- dat het college daarom heeft beslist in zitting van 29/05/2015 om:
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- de proefperiode in te korten van zes maand naar vier weken (tot en met 16 juni)
- een bewonersvergadering te houden op 18 juni om de opstelling te evalueren.
22.4

Raadslid Marc Van Driessche merkt op dat er geen eenheid in stijl zit in de verschillende
verkeersremmende maatregelen in onze gemeente.
Burgemeester Gabriëls treedt de opmerking bij en antwoordt dat het college daar werk van
maakt, onder meer nu door enkele mobiliteitsdossiers toe te wijzen aan één studiebureau.

22.5

Raadslid Marc Van Driessche pleit voor een indeling van onze gemeente in drie snelheidszones
(70-50-30), omdat hij meent dat dit duidelijker en veiliger zou zijn.
De meerderheid geeft om verschillende redenen (persoonlijke / wettelijke) aan dat dit
alleszins op korte termijn niet aan de orde is.
Namens de gemeenteraad

Bob Pieters
gemeentesecretaris

Karel De Gucht
voorzitter
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