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Goedkeuren van de notulen van de zitting van 25 november 2015;
Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling: aanpassing m.b.t.
maaltijdcheques;
Goedkeuren verlofregeling 2016 gemeentepersoneel;
Goedkeuren aanpassen mantelzorgpremie;
Goedkeuren RioAct-takenpakket 2015-2016;
Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen budget 2016;
Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: advies verlenen budget 2016;
Kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere: advies verlenen budget
2016;
Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2016 in de werking van de politiezone BerlareZele;
Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2016 in de werking van Hulpverleningszone
Oost;
Goedkeuren aanpassen meerjarenplan 2014-2019 gemeente Berlare: strategische
nota, financiële nota en toelichting;
Goedkeuren budgetwijziging 2015/1 gemeente Berlare;
Goedkeuren budget 2016 gemeente Berlare: beleidsnota, financiële nota en
toelichting;
Verlenen tariefvrijstelling kuiskosten Festivalhal Donkmeer;
Goedkeuren gewijzigd dienstreglement openbare bibliotheek;
Goedkeuren herverhuren weide 'Klappel': vaststellen voorwaarden;
Goedkeuren projectsubsidies jeugd ;
Goedkeuren projectsubsidies Noord-Zuid;
Kennisnemen gewijzigde statuten Toerisme Oost-Vlaanderen vzw;
Kennisnemen nieuwe schepen en eedaflegging;
Varia.

DE VOORZITTER OPENT OM 19 UUR STIPT DE VERGADERING.

OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren van de notulen van de zitting van 25 november 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, 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, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet, schepen; Ingrid Rogiers)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 25 november 2015 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling: aanpassing m.b.t. maaltijdcheques

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 43 §2 4°;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6/09/2013 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging betreft;
 Gelet op Koninklijk Besluit van 26/05/2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29/06/2014
tot wijziging van artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet
van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/10/2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, hernomen in de gemeenteraad van 26/01/2009
en latere aanvullingen en wijzigingen, zoals laatst in de gemeenteraadszitting van 17/12/2014;
 Overwegende dat het ontwerp van aanpassing van de rechtspositieregeling werd besproken in de
vergadering van het managementteam van 30/11/2015;
 Overwegende dat de financiële implicaties van de voorgestelde maaltijdchequeverhoging zijn
opgenomen in het meerjarenplan;
 Overwegende dat gemeente Berlare het saldo 2015 van de VIA4-middelen voor de verhoging van
de koopkracht van de individuele personeelsleden hiervoor wil aanwenden;
 Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden van het gemeente- en het OCMW-personeel,
met name ACOD, VSOA en ACV-Openbare diensten;
 Overwegende het positieve advies betreffende onderstaande wijzigingen van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 17/12/2015;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens waarom het bestuur ervoor kiest om een interval van een
jaar (2017) in te bouwen;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat het toch om een jaarlijkse kost van ca.
11.000,00 euro gaat die ze daarom liever gespreid invoert. Ze voegt nog toe dat een lokale

overheid helemaal niet verplicht is om naar dat maximumbedrag toe te werken en dat omliggende
gemeenten zelfs een stuk lager zitten, maar dat ze de maximale invoering beschouwt als een vorm
van erkenning van en waardering voor het personeel.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Wijzigt artikel 243 §2 als volgt:
“Vanaf 01/01/2011 heeft de maaltijdcheque een nominale waarde van 5,50 euro waarbij de bijdrage
van het bestuur 4,40 euro is en die van het personeelslid 1,10 euro.
Vanaf 01/01/2012 heeft de maaltijdcheque een nominale waarde van 6,00 euro waarbij de bijdrage
van het bestuur 4,90 euro is en die van het personeelslid 1,10 euro.
Vanaf 01/01/2016 heeft de maaltijdcheque een nominale waarde van 7,50 euro, waarbij de bijdrage
van het bestuur 6,40 euro is en die van het personeelslid 1,10 euro.
Vanaf 01/01/2018 heeft de maaltijdcheque een nominale waarde van 8,00 euro, waarbij de bijdrage
van het bestuur 6,90 euro is en die van het personeelslid 1,10 euro.”
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementsraat 1, 9000 GENT;
- de personeelsdienst.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren verlofregeling 2016 gemeentepersoneel

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14/10/2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, hernomen in de gemeenteraad van 26/01/2009
en latere aanvullingen en wijzigingen, zoals laatst in de gemeenteraadszitting van heden;
 Gelet in zonder op art. 261 van deze rechtspositieregeling;
 Gelet op de voorgebrachte lijst van verloren feestdagen in 2016 waaruit blijkt dat vier feestdagen
op een zaterdag of zondag vallen (2 januari, 1 mei, 24 en 25 december);
 Overwegende het voorstel van verlofregeling 2016 voor enerzijds de begeleiding van de
buitenschoolse kinderopvang en voor anderzijds het overige gemeentepersoneel;
 Overwegende de bespreking in het hoog overlegcomité van 30/11/2015 en het unanieme positieve
advies;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Gaat akkoord om de feestdagen, na verloop van de feestdag, die vallen op een zaterdag of zondag in
2016 (2 januari, 1 mei, 24 en 25 december) te vermelden op de verloffiche als vrij te nemen dag op
basis van de gepresteerde arbeidsuren van het personeelslid.
ART. 2
Voorziet op vrijdag 6 mei, vrijdag 22 juli en maandag 31 oktober 2016 geen publieksuren.
Er is dus geen permanentie vereist en iedereen mag kiezen om al dan niet verlof te nemen, met
uitzondering van de begeleiding van de buitenschoolse kinderopvang (zie art. 3).

ART. 3
Aanvaardt de verlofregeling 2016 voor de begeleiding van de buitenschoolse kinderopvang als volgt:
- vier verloren feestdagen op zaterdag of zondag (2 januari, 1 mei, 24 en 25 december) worden na
verloop van de feestdag op de verloffiche als vrij te nemen dag vermeld op basis van de gepresteerde
arbeidsuren van het personeelslid;
- collectieve verlofdagen op 6 mei, 22 juli en 31 oktober 2016
- zomerwerking:
- Opvang Berlare: gesloten van maandag 11 juli tot en met vrijdag 22 juli 2016;
- Opvang Overmere: gesloten van maandag 25 juli tot en met vrijdag 5 augustus 2016;
- Opvang Uitbergen: gesloten van maandag 18 juli tot en met vrijdag 5 augustus 2016.
Aan de begeleiding wordt verplicht verlof opgelegd voor de periode dat de locatie sluit waarin
hij/zij tewerkgesteld is, tenzij onderlinge wisselingen mogelijk zijn voor de dienst. De begeleiding
van de locatie Uitbergen kan gedurende 1 week ingeschakeld worden in één van de andere locaties.
- kerstverlof:
Uitbergen zal de enige locatie zijn die geopend is nl. van 26 december 2016 tot en met 6 januari
2017.
Begeleidsters/begeleiders verbonden aan de geopende locatie dienen te werken, eventueel
aangevuld met twee vrijwillige begeleidsters/begeleidsters van een andere locatie. De anderen
nemen verplicht verlof op. Op vraag kan voor max. twee personen een uitzondering gemaakt
worden. Op die manier waarborgen we de continuïteit in de begeleiding.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg wordt bezorgd aan de personeelsdienst.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren aanpassen mantelzorgpremie

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 § 2 2°;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2007 houdende goedkeuring van het Lokaal Sociaal
Beleidsplan;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29/01/2014 houdende goedkeuring aanpassingen
mantelzorgpremie;
 Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van heden houdende goedkeuring aanpassing meerjarenplan
2014-2019 en van het budget 2016;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de premie te verhogen van
150,00 euro naar 200,00 euro;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens voorzitter van het OCMW;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die een stijging van de premie toejuicht, maar
dat ze nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde blijft;
 Gehoord het antwoord van schepen Cooreman die beaamt dat het Vlaamse gemiddelde hoger ligt,
maar erop wijst dat het om een zeer laagdrempelig reglement gaat met bijzonder weinig
voorwaarden.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit op van 29/01/2014 houdende goedkeuring aanpassingen
mantelzorgpremie en vervangt het vanaf 1/01/2016 door onderstaand reglement:

Artikel 1 Doelstelling
Het gemeentebestuur van Berlare kan in samenwerking met het OCMW Berlare onder de hierna
gestelde voorwaarden een mantelzorgpremie toekennen aan de mantelzorger die een
zorgbehoevende op regelmatige basis en niet beroepsmatig verzorgt in zijn thuismilieu.
Artikel 2 Leeftijd
Opdat de aanvrager (zijnde de in artikel 1 genoemde mantelzorger) aanspraak zou kunnen maken op
deze premie moet de persoon voor wie gezorgd wordt 65 jaar zijn op het moment van de aanvraag.
Artikel 3 Band tussen mantelzorger en zorgbehoevende
Degene die de aanvraag doet, moet door affectieve en/of familiale relatie verbonden zijn met de
zorgbehoevende.
Artikel 4 Graad zorgbehoevendheid
De zorgbehoevende dient een score te hebben op de BEL – schaal vanaf 30 tot en met 34.
De indicatiestelling dient te gebeuren door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse
Zorgverzekering.
De sociale dienst van het OCMW Berlare maakt een verslag op waarin de taak van de mantelzorger
wordt omschreven.
Artikel 5 Domicilie
De zorgbehoevende dient gedomicilieerd te zijn in de gemeente Berlare en mag niet permanent
verblijven in een verzorgingsinstelling.
De mantelzorger dient ofwel in te wonen bij de zorgbehoevende ofwel een niet- inwonende te zijn
maar wel gedomicilieerd in de gemeente Berlare.
Artikel 6 Premiebedrag
De gemeentelijke mantelzorgpremie bedraagt 200,00 euro per jaar.
Er wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend per zorgbehoevende persoon.
Artikel 7 Aanvraag
De aanvrager dient zijn aanvraag te doen bij middel van het gemeentelijk aanvraagformulier dat te
verkrijgen is bij het gemeentebestuur en de sociale dienst van het OCMW Berlare.
Bij deze aanvraag zal volgend attest bijgevoegd worden:
 Bel-score van de zorgbehoevende
De aanvraag dient jaarlijks vernieuwd te worden en ingediend te worden bij de sociale dienst van het
OCMW Berlare uiterlijk 31 december van het verzorgingsjaar.
Artikel 8 Procedure
Alle aanvragen worden onderzocht door de sociale dienst van het OCMW Berlare en ter goedkeuring
voorgelegd aan het bijzonder comité van de sociale dienst van het OCMW.
Na goedkeuring worden de nodige gegevens doorgegeven aan het gemeentebestuur dat zorgt voor
de uitbetaling van de premie.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
 de voorzitter van het OCMW-Berlare, Baron Tibbautstraat 29 A te 9290 BERLARE;
 de financieel beheerder.
ART. 3
Maakt dit besluit bekend conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

5.

Goedkeuren RioAct-takenpakket 2015-2016

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 ons besluit van 18/12/2007 houdende goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tussen
De Watergroep en de gemeente Berlare betreffende de sanering van het door de VMW aan haar
abonnees geleverde water;
 Overwegende dat vanaf 01/01/2008 een bijdrage voor opvang en transport van afvalwater (BOT)
wordt aangerekend op de waterfactuur;
 Overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit vanaf 18/12/2013 deze bijdrage werd aangepast;
 Overwegende dat het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater een verdere
uitbouw, onderhoud en beheer vereist van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur en het gemeentelijk
rioleringsnet;
 Overwegende dat bepaalde taken van deze opdracht financiële, administratieve en technische
inspanningen vergt, die best kunnen uitgevoerd worden in samenwerking met een ervaren en
gespecialiseerd bedrijf;
 Overwegende dat De Watergroep, in samenwerking met Aquafin, daarom een specifiek
takenpakket voorstelt als takenlijst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel;
 Gelet op ons besluit van 18/12/2008 houdende ondertekening van de overeenkomst tussen de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente betreffende de uitbouw, het
onderhoud en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel met als bijlage de takenlijst voor
de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel;
 Overwegende dat sommige taken jaarlijks terug komen, andere taken eenmalig zijn en soms lopen
over meerdere jaren;
 Overwegende dat gemeente Berlare per jaar dan ook het takenpakket dient vast te stellen;
 Overwegende dat volgend takenpakket wordt voorgesteld:
Jaarlijks terugkerende taken:
 up-to-date houden van de rioleringsdatabank + KLIP-KLIM aanvragen
 beheer van IBA’s
 beheer van de pompstations
 hydraulische en technische adviezen
 coördinatie en management van het RioAct-takenpakket
Eénmalige taken 2015-2016:
 visie voor het uitbouwen van het rioleringsstelsel, opmaken van modellen bestaande en
geplande toestanden
 Coördinatie en bouw van 2 IBA’s op afroep
 Coördineren en realiseren van de rioleringswerken in de Bontinckstraat
Coördineren en realiseren van de rioleringswerken regio Oude Dreef-Schriekenstraat
 Overwegende dat in het budget 2015-2016 de nodige kredieten werden voorzien;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Gaat akkoord met de opgemaakte financiële planning waarin ramingen van de uurlonen en kosten
voor materialen vervat zijn (excl. BTW):
Studies
-

en coördinatie
Up-to-date houden rioleringsdatabank 5.820,76 euro
Opmaak model bestaande toestand 23.995,48 euro
Opmaak modellen geplande toestand 18.622,60 euro
Adviesverlening GUP 3.972,60 euro
Hydraulische adviezen 65.065,88 euro

-

Financiële en juridische opvolging 525,14 euro
Algehele coördinatie en accountmanagement 12.578,17 euro

Dagelijks beheer
- Beheer 10 pompstations 55.080,72 euro
- Beheer 23 IBA’s 5.622,28 euro
Investeringsprojecten:
- 2 IBA’s 18.292,00 euro
- Oude Dreef – Schriekenstraat 255.883,92 euro
- Bontinckstraat: projectmanangement en afkoppelingsdeskundige 3.377,94 euro
ART. 2
Keurt het takenpakket 2015-2016 voor Rio-Act, zoals gehecht als bijlage aan dit besluit, goed.
Opdrachten worden door het college van burgemeester en schepenen toegewezen binnen de
voorziene kredieten.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan:
De Watergroep
Aquafin
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 §2 15°;
 Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de randbemerking van raadslid Vandoolaeghe dat een verlaging van de aanvullende
belasting op personenbelasting (lineair) wordt gecompenseerd met de verbruiksafhankelijke BOTbijdrage.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Heft voor het aanslagjaar 2016 een aanvullende belasting ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente Berlare op 1 januari van het aanslagjaar.
ART. 2
Stelt het percentage van de belasting vast op 7% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
ART. 3
Bepaalt dat de vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting door toedoen van het bestuur
der directe belastingen zullen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 §2 15°;
 Gelet op de artikelen 298 en 464 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Gelet op de omzendbrief 2013/4 van 10/05/2013 houdende de onderrichtingen voor het opstellen
van een strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019);
 Gelet op de omzendbrief 2015/2 van 10/07/2015 houdende de onderrichtingen voor de
aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Stelt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2016 vast op 1.100.
ART. 2
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen budget 2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het Keizerlijk Decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
 Gelet op het besluit van 28/11/2013 van de kerkfabriek van Sint-Martinus Berlare houdende
vaststelling van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
 Gelet op het besluit van 26/05/2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare houdende
goedkeuring van het budget 2016 van de kerkfabriek;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage voor 2016 33.672,60 euro bedraagt en dat dit
past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente 25.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Geeft positief advies aan het besluit van 26/05/2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare
houdende goedkeuring van het budget 2016 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 33.672,60 euro en een investeringstoelage van 25.000,00 euro.

ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
- Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 Gent;
- De kerkraad Sint-Martinus, Dorp 32, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: advies verlenen budget 2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het Keizerlijk Decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
 Gelet op het besluit van 19/11/2013 van de kerkfabriek van Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende vaststelling van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
 Gelet op het besluit van 29/05/2015 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen houdende
goedkeuring van het budget 2016 van de kerkfabriek;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage 28.036,59 euro bedraagt en dit past binnen het
goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente 20.000,00 euro
bedraagt en dit past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Geeft positief advies aan het besluit van 29/05/2015 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende goedkeuring van het budget 2016 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 28.036,59 euro en een investeringstoelage van 20.000,00 euro.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
- Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 Gent;
- De kerkraad Sint-Pietersbanden, Groenstraat 9, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere: advies verlenen budget 2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het Keizerlijk Decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
 Gelet op het besluit van 21/11/2013 van de kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw Ten Hemel
Opgenomen Overmere houdende vaststelling van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van de
kerkfabriek;

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
 Gelet op het besluit van 17/05/2015 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opgenomen
houdende goedkeuring van het budget 2016 van de kerkfabriek;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage 38.101,21 euro bedraagt en dit past binnen het
goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente 15.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Geeft positief advies aan het besluit van 17/05/2015 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Ten Hemel
Opgenomen Overmere houdende goedkeuring van het budget 2016 van de kerkfabriek met een
gemeentelijke exploitatietoelage van 38.101,21 euro en een investeringstoelage van 15.000,00 euro.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
- Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 Gent;
- De kerkraad OLV Ten Hemel Opgenomen, Kerkstraat 82, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2016 in de werking van de politiezone BerlareZele

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, meer bepaald art. 27;
 Overwegende dat de gemeente Berlare een politiezone vormt met de gemeente Zele;
 Gelet op het besluit van de Politieraad van de zone van 14/12/2015 houdende vaststelling van het
budget van de politiezone voor 2016;
 Overwegende het gemeentelijk aandeel 2016 voor Berlare werd vastgesteld op 1.227.378,00 euro
(in plaats van initieel 1.525.890,86 euro);
 Overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Berlare - Zele afzonderlijk dient
vastgesteld door de gemeenteraad;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens om kritisch te blijven en te monitoren of het uitzonderlijke
overlastproject voor gemeente Zele moet blijven worden bestendigd, ook al betaalt gemeente Zele
die meerkost volledig zelf, bovenop de verdeelsleutel met gemeente Berlare;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die tevreden is dat ze deze regeling heeft
kunnen afdwingen, net omdat gemeente Zele met een aparte problematiek te kampen heeft.
Verder brengt ze in herinnering dat de verdeelsleutel voor de politiezone 60 (Zele)/40 (Berlare)
bedraagt, maar dat ze vaststelt dat de workload op het terrein in Berlare geen 40% van de tijd
vergt.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Keurt de gemeentelijke dotatie 2016 van de gemeente Berlare in de politiezone Berlare - Zele van
1.227.378,00 euro goed.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg bij het dossier gemeentelijk budget 2016 wordt
gevoegd.
Bepaalt tevens dat een afschrift wordt overgemaakt aan:
 Dienst Federaal politietoezicht en wapens, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
 gemeentebestuur Zele, Markt 50, 9240 ZELE;
 de heer Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2016 in de werking van Hulpverleningszone Oost

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 134 van de wet van 15/5/2007 betreffende de civiele veiligheid;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/10/2014 houdende het goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst Hulpverleningszone Oost;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2014 houdende het goedkeuren van de
verdeelsleutel voor Hulpverleningszone Oost;
 Gelet op het schrijven van Hulpverleningszone Oost van 23/11/2015 met betrekking tot de dotatie
2016 voor gemeente Berlare;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Neemt kennis van de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Oost, keurt deze dotatie goed en
verwerkt deze in de gemeentelijke beleidsdocumenten, in het bijzonder in budget 2016:
Totaal
280.962,00 euro

exploitatie
235.049,00 euro

detail
investeringen
33.440,00 euro

erkentelijkheidspremie
12.473,00 euro

ART. 2
Maakt een afschrift van de besluit over aan:
- Hulpverleningszone Oost, Oude Vest 150 te 9200 Dendermonde;
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Goedkeuren aanpassen meerjarenplan 2014-2019 gemeente Berlare: strategische
nota, financiële nota en toelichting

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald het artikel 43 §2 3° en de artikelen 146 en 147;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus zoals gewijzigd tot op heden, dat uitvoering en inhoudelijke invulling geeft aan de
artikelen 146 en 147 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;

 Gelet op de omzendbrief 2013/4 van 10/05/2013 houdende de onderrichtingen voor het opstellen
van een strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019);
 Gelet op de omzendbrief 2015/2 van 10/07/2015 houdende de onderrichtingen voor de
aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, met een positief advies in zitting van
30/11/2015;
 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 14/12/2015;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris (strategische nota) en burgemeester
Gabriëls (financiële nota en toelichting).
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2019 vast volgens de voorliggende beleidsdocumenten en
financieel samengevat volgens onderstaande tabel:
Resultaat op kasbasis

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

1.457.107

1.885.479

1.070.777

1.305.031

1.213.384

1.455.561

A. Uitgaven

12.231.553

12.667.780

13.402.357

13.543.469

13.928.250

13.987.501

B. Ontvangsten

13.688.660

14.553.258

14.473.134

14.848.501

15.141.634

15.443.063

7.734.640

8.625.888

8.533.035

8.817.991

9.008.570

9.204.181

5.954.020

5.927.371

5.940.099

6.030.509

6.133.064

6.238.882

-68.898 -2.675.694

-840.860

-341.869

-990.713

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere
lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort
van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

-2.850.404

3.004.695

4.374.197

2.851.694

1.211.860

1.832.479

2.985.453

154.291

4.305.299

176.000

371.000

1.490.610

1.994.740

1.658.617 -1.029.510

1.291.872

15.663

-779.944

-170.960

1.043.884

1.029.510

908.128

824.337

1.129.944

1.160.960

1. Aflossing financiële schulden

1.043.884

1.029.510

908.128

824.337

1.129.944

1.160.960

1.a Periodieke aflossingen

1.043.884

1.029.510

908.128

824.337

1.129.944

1.160.960

2.702.500

2.200.000

840.000

350.000

990.000

2.700.000

2.200.000

840.000

350.000

990.000

-313.045

479.835

91.572

293.889

1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van
financiële schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen

2.500
2.500

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar
(I+II+III)

265.319

787.070

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat
vorig boekjaar

2.506.643

2.771.962

3.559.032

3.245.987

3.725.822

3.817.394

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat
(IV+V)

2.771.962

3.559.032

3.245.987

3.725.822

3.817.394

4.111.283

2.771.962

3.559.032

3.245.987

3.725.822

3.817.394

4.111.283

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.823.796

2.226.354

1.389.667

1.651.261

1.723.667

1.940.984

A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden (1-2)

13.688.660

14.553.258

14.473.134

14.848.501

15.141.634

15.443.063

11.864.864

12.326.904

13.083.467

13.197.239

13.417.967

13.502.079

12.231.553

12.667.780

13.402.357

13.543.469

13.928.250

13.987.501

366.689

340.876

318.890

346.230

510.283

485.423

1.408.073

1.370.386

1.227.018

1.170.567

1.640.227

1.646.382

1.041.384

1.029.510

908.128

824.337

1.129.944

1.160.960

366.689

340.876

318.890

346.230

510.283

485.423

415.723

855.968

162.649

480.695

83.441

294.602

VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere
verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven
(A+B)

A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
Autofinancieringsmarge (I-II)

ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit samen met het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 in het kader
van het algemeen administratief toezicht binnen de 20 dagen zal worden overgemaakt aan de heer
Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 in een digitaal bestand zal
worden overgemaakt aan de Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Goedkeuren budgetwijziging 2015/1 gemeente Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald het artikel 43 §2 3° en de artikelen 154 en 157;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus;
 Overwegende dat de voorliggende BW 2015/1 werd opgemaakt in overeenstemming met de
onderrichtingen;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, met een positief advies in zitting van
30/11/2015;

 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 14/12/2015;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de budgetwijziging 2015/1 als volgt goed:
Resultaat op kasbasis

MJP 2015

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.962.701

1.885.479

A. Uitgaven

12.606.147

12.667.780

B. Ontvangsten

14.568.848

14.553.258

8.945.719

8.625.888

5.623.129

5.927.371

-1.031.053

-68.898

A. Uitgaven

2.531.169

4.374.197

B. Ontvangsten

1.500.116

4.305.299

III. Andere (B-A)

-424.611

-1.029.510

1.a. Belastingen en boetes

Budget 2015

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

1.314.611

1.029.510

1. Aflossing financiële schulden

1.314.611

1.029.510

1.a Periodieke aflossingen

1.314.611

1.029.510

1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

890.000
890.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

507.037

787.070

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.211.386

2.771.962

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

2.718.423

3.559.032

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

2.718.423

Autofinancieringsmarge

MJP 2015

I. Financieel draagvlak (A-B)

2.363.201

2.226.354

A. Exploitatieontvangsten

14.568.848

14.553.258

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

12.205.647

12.326.904

12.606.147

12.667.780

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
Autofinancieringsmarge (I-II)

400.500
1.715.111

1.314.611

3.559.032

Budget 2015

340.876
1.370.386

1.029.510

400.500

340.876

648.090

855.968

ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen administratief toezicht binnen de 20
dagen zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van de budgetwijziging 2015/1 in een digitaal bestand zal worden
overgemaakt aan de Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Goedkeuren budget 2016 gemeente Berlare: beleidsnota, financiële nota en
toelichting

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden en in het bijzonder op
het artikel 43 §2 °3 en de artikelen 148 tot en met 151;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de omzendbrief 2013/4 van 10/05/2013 houdende de onderrichtingen voor het opstellen
van een strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019);
 Gelet op de omzendbrief 2015/2 van 10/07/2015 houdende de onderrichtingen voor de
aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
 Overwegende dat het voorliggend budget 2016 werd opgemaakt in overeenstemming met de
onderrichtingen;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, met een positief advies in zitting van
30/11/2015;
 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 14/12/2015;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord volgende tussenkomsten en antwoorden:
- raadslid Vandoolaeghe is van mening dat de meerderheid met het item ‘verkoop onroerend
goed: 695.000,00 euro’ probeert te verbloemen dat gemeente Berlare haar broek scheurt aan
Dorp 47 (AMI), omdat blijkt dat hier de verkoop van drie panden in zit.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat die 695.000,00 euro het bedrag is dat bij het begin van
het meerjarenplan is ingeschreven, dat toen nog geen sprake was van de verkoop van pastorij
Berlare, maar dat ze het bedrag nog niet heeft laten bijstellen/optrekken vanuit het
voorzichtigheidsprincipe omdat er nog geen schatting is van het derde pand.

-

-

-

-

-

-

-

raadslid Albrecht Arbyn vraagt, naar aanleiding van het project om het dak van De Snoeck te
renoveren, of de meerderheid heeft overwogen het pand te verkopen.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat de vraag werd besproken, maar dat er toch voor wordt
gekozen het pand te houden omwille van de strategische ligging (Donkmeer, politieantenne).
raadslid Vandoolaeghe meent dat in het verleden een aantal projecten met grote trom zijn
aangekondigd, maar dat die nu nauwelijks weerklank vinden in het budget.
o Masterplan Donkfront
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het plan af is en dient als leidraad bij ruimtelijke
ordening, maar dat ze eerder al meedeelde geen investeringen op openbaar domein te
zullen doen in deze legislatuur.
o Donkoeverpark: glazen wand tribune + fase 3 (onteigeningen weekendverblijven)
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat de onteigeningen wel degelijk zijn opgenomen in
het budget en dat het verhaal van de glazen wand al voldoende werd uitgelegd. Het
alternatief met geprinte doeken is trouwens in bestelling.
o Riolering Bontinckstraat
Burgemeester Gabriëls wijst erop dat dit wel in het meerjarenplan staat vanaf 2017 en
dat de subsidiëring werd goedgekeurd. Die timing is opgeschoven omdat we met
Aquafin en gemeente Laarne moeten onderhandelen. Bovendien is het project
‘Bontinckstraat’ uitgebreid naar Laarne en wordt intussen ook de Loereveldstraat mee
opgenomen.
raadslid Vandoolaeghe vraagt zich af waarom de architect in het dossier van de renovatie van
het kasteel op percent wordt betaald, terwijl er ook andere vergoedingsconstructies mogelijk
zijn.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat de meeste architecten op percentage werken en dat het
bestek eerder al op de raad werd besproken.
raadslid Baeyens vraagt wat de meerderheid met het huidige gemeentehuis wil doen, van
zodra de administratie kan verhuizen naar het kasteel.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het niet onbenut zal blijven en dat er al een aantal
ideeën zijn (onder meer een burgerlijke afscheidsruimte in de huidige raadzaal).
raadslid De Palmenaer merkt op dat de meerderheid de voormalige IBO-locatie in Uitbergen wil
slopen om parkeergelegenheid te creëren, maar vindt niet terug dat ze investeert in een
nieuwe kooklocatie voor het verenigingsleven die mee sneuvelt in de sloop.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat een bescheiden keuken wordt voorzien in het project
(budget is ook van 35.000,00 euro naar 45.000,00 euro gebracht). Die keuken zal een plaats
krijgen in SCC De Venne.
raadslid Albrecht Arbyn vraagt om bij de heraanleg van het kerkhof een overdekte
afscheidsruimte te overwegen.
Burgemeester Gabriëls neemt het voorstel mee.
raadslid Vleminckx vraagt verduidelijking bij het budget (300.000,00 euro) voor aanleg
buitenterreinen.

Schepen Vandersnickt schetst de problematiek:
o rugbyclub speelt op een terrein achter sporthal Berlare. Daar is geen verlichting en het
terrein bevindt zich in slechte staat
o het terrein van voetbalclub De Blauwe Vlam ligt in zonevreemd gebied
o er is wateroverlast op de jeugdterreinen van SK Berlare
o het B-terrein van SKV Overmere staat ook nog niet op punt.

Om al die redenen overweegt de meerderheid een uitbreiding van de sportinfrastructuur bij
SK Berlare of achter sporthal Berlare. Maar daar is ook nog administratief-juridisch werk voor de
boeg.
- raadslid Vleminckx merkt op dat in het meerjarenplan elk jaar 10.000,00 euro staat
ingeschreven voor diverse verkeersprojecten, maar dat het budget 2016 89.600 euro voorziet.

-

-

Burgemeester Gabriëls legt uit dat er standaard een budget wordt ingeschreven voor kleine
projecten zoals het aanleggen van verkeerskussens. De meerderheid heeft een studiebureau
gevraagd om enkele wegen en kruispunten te screenen op verkeersveiligheid. Op basis van de
voorstellen en prioriteiten wordt dan gekozen welke wel en welke voorlopig niet worden
uitgevoerd. Daarom is voor 2016 een hoger bedrag ingeschreven.
raadslid Baeyens vat het standpunt van de CD&V-fractie als volgt samen:
o het voorstel is niet overal even duidelijk (cf. verkoop onroerend goed bijvoorbeeld)
o er is een contrast tussen wat wordt gecommuniceerd en wat effectief wordt
gerealiseerd (c. Masterplan Donkfront)
o in een dossier als de herbestemming van het kasteelpark mist de fractie een inbedding
in een ruimer plaatje (cf. wat gebeurt concreet met het huidige gemeentehuis)
o de fractie mist ontmoetingsprojecten (voor de bib, pleintjes en parken bijvoorbeeld) in
het voorstel
raadslid Wim Arbijn stelt vast dat de hogere overheid, met de schommelende prognoses van
de Federale Overheidsdienst Financiën inzake aanvullende belasting op de personenbelasting,
eerder een risicofactor dan een betrouwbare partner is. Het baart hem bovendien zorgen dat
er tot nu geen verklaring kan worden gegeven voor die schommelingen en vraagt om
nogmaals aan te dringen.

BESLUIT:

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

ART. 1:
Het budget 2016 bestaande uit de doelstellingennota, de financiële nota en de toelichting wordt
vastgesteld volgens de voorliggende beleidsdocumenten en financieel samengevat volgens
onderstaande tabel:

RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget
1.070.777

A. Uitgaven

13.402.357

B. Ontvangsten

14.473.134

1.a. Belastingen en boetes

8.533.035

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen

5.940.099
-2.675.694

2.851.694
176.000
1.291.872

908.128
908.128
908.128

b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

2.200.000

1. Op te nemen leningen en leasings

2.200.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-313.045

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

3.559.032

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.245.987

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

3.245.987
Bedrag
op 1/1

Mutatie

Bedrag
op 31/12

I. Exploitatie
II. Investeringen
III. Overige Verrichtingen
Totaal bestemde gelden

ART. 2
Bepaalt dat het afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen administratief toezicht binnen
de 20 dagen zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van het budget 2016 in een digitaal bestand zal worden overgemaakt aan de
Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Verlenen tariefvrijstelling kuiskosten Festivalhal Donkmeer

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 §2 2°;
 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 John De Vriese tot tariefvrijstelling van kuiskosten voor gebruik van de
ruimte onder de tribune van Festivalhal Donkmeer voor een eindejaarsfuif op 31/12/2015;
 Overwegende de bespreking in het eruit voortvloeiende advies van de raad van bestuur van CC
Stroming en de bibliotheek van 9/12/2015;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11/12/2015 voorstelt
tariefvrijstelling van kuiskosten toe te staan onder opschortende voorwaarde dat de hal zelf niet
vuil wordt gemaakt en dat een waarborg van 100,00 euro wordt gegeven. Het college motiveert
dat de kuiskost van 200,00 euro eigenlijk geldt bij gebruik van de grote hal en niet voor (enkel) de
ruimte onder de tribune;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris;

 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens om deze situatie aan te grijpen om het tariefreglement bij
te sturen.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Verleent tariefvrijstelling van (enkel) kuiskosten aan John De Vriese voor de organisatie van een
eindejaarsfuif in de ruimte onder de tribune van Festivalhal Donkmeer, onder opschortende
voorwaarde dat de hal zelf niet vuil wordt gemaakt en dat een waarborg van 100,00 euro wordt
gegeven.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
 de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
 John De Vriese, Burgs. De Lausnaystraat 58 te 9290 BERLARE;
 de financieel beheerder;
 de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren gewijzigd dienstreglement openbare bibliotheek

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 §2 2°;
 Gelet op het vernieuwde decreet lokaal cultuurbeleid van 6/07/2012;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/10/2011 houdende goedkeuren van het
dienstreglement van de openbare bibliotheek Berlare;
 Overwegende dat de administratie, mede op vraag van gebruikers ook, een aantal wijzigingen aan
het huidige dienstreglement wenst aan te brengen;
 Overwegende de bespreking in het eruit voortvloeiende positieve advies van de raad van bestuur
van CC Stroming en de bibliotheek van 15/09/2015 en 9/12/2015;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting gegeven door schepen Van Driessche.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 26/10/2011 houdende goedkeuren van het dienstreglement van
de openbare bibliotheek Berlare op met ingang van heden en vervangt het door het volgende
reglement:
ARTIKEL 1: Wie heeft toegang tot de bibliotheek?
De gemeentelijke openbare bibliotheek van Berlare is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een
democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar
dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al
de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking
ARTIKEL 2: Wanneer is de bibliotheek open?
De dagen en uren van opening zijn de volgende:
HOOFDBIBLIOTHEEK BERLARE
UITLEENPOST OVERMERE
Dorp 101 A, 9290 BERLARE
Baron Tibbautstraat 2, 9290 OVERMERE
052 42 61 88 052 43 25 55
09 367 87 55 052 43 25 01
bibliotheek@berlare.be
bibliotheek@berlare.be

maandag
woensdag
donderdag
zaterdag

13 tot 20.30 uur
13.00 tot 18.30 uur
13 tot 20.30 uur
09.00 tot 12.30 uur

woensdag

18.30 tot 20.30 uur

vrijdag

16 tot 18 uur

Behalve de sluiting op wettelijke en lokale feestdagen en in geval van overmacht.
Alleen wie een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig is, kan nog aanspraak maken op
bediening.
ARTIKEL 3: Hoe word je lid van de bibliotheek?
Je wordt ingeschreven op voorlegging van de identiteitskaart. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de
toestemming van de ouders vereist.
De inschrijving is kosteloos.
ARTIKEL 4: Hoe kan je materialen ontlenen?
De elektronische identiteitskaart wordt gebruikt als lenerspasje. Indien je nog niet over een
elektronische identiteitskaart beschikt, maakt de bibliotheekmedewerker een bibliotheekpasje aan dat
kosteloos wordt afgeleverd. Leerkrachten en medewerkers van een instelling kunnen een
bibliotheekpasje krijgen waarmee maximaal 25 materialen geleend kunnen worden. Bij verlies wordt
een nieuw bibliotheekpasje afgeleverd tegen de betaling van 2,50 euro.
Zonder elektronische identiteitskaart of bibliotheekpasje kan je geen materialen ontlenen.
ARTIKEL 5: Welke materialen, hoeveel en hoelang kan je ontlenen?
Je kan maximaal twintig materialen tegelijkertijd lenen. Voor de uitlening van speelgoed, fundels, eboeken en sprinters geldt een beperking in aantal en/of uitleentermijn.
Materialen

Aantal

Uitleentermijn

20
1
7
20
20
20

Verlenging
mogelijk?
ja
neen
ja
ja
neen
ja

4
2
4
4
4
4

weken
weken
weken
weken
weken
weken

Boete per geleend
materiaal
0,50 euro
0,50 euro
0.50 euro
0.50 euro
0,50 euro
0.50 euro

Boeken
Sprinters
Fundels
Vertelplaten
Dvd’s
Luisterboeken/
daisyboeken
Strips
Tijdschriften
Speelgoed
e-boeken

20
20
5
5

ja
ja
neen
ja

4
4
4
4

weken
weken
weken
weken

0,50
0,50
0.50
0.50

euro
euro
euro
euro

De uitleen van de materialen is kosteloos.
Kranten, naslagwerken en het recentste nummer van een tijdschrift kunnen enkel geraadpleegd
worden in de bib.
In de zomervakantie bedraagt de uitleentermijn zes weken.
Personen die in België geen vaste verblijfplaats hebben, betalen bij iedere uitleenbeurt een borgsom
van 10,00 euro. Deze borgsom wordt terugbetaald bij het inleveren van de materialen.
ARTIKEL 6: Het uitleenbriefje
De registratie in de computer van de uitleningen en teruggave van materialen geldt als bewijs. Bij de
uitlening krijg je een uitleenbriefje met de titels van de ontleende materialen en de uiterste datum van
teruggave. Kijk voor het verlaten van de bib na of datgene wat op het briefje staat ook overeenkomt
met wat je meeneemt.

ARTIKEL 7: Hoe kan je verlengen?
Je kan de uitgeleende boeken, strips en tijdschriften verlengen indien deze materialen niet
gereserveerd zijn door een andere lener. De maximum uitleentermijn bedraagt 12 weken.
Sprinters, dvd’s en speelgoed kunnen niet verlengd worden.
Je kan online verlengen via www.MijnBibliotheek.be, of via mail of telefonisch.
ARTIKEL 8: Wat als je de materialen te laat terugbrengt?
Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt 0,50 euro per uitgeleend materiaal
en per week achterstand. De kosten voor het verzenden van een maningsbrief vallen ten laste van de
lener. Het maximumbedrag van de boete bedraagt 10,00 euro per materiaal.
Er worden maximum 4 maningsbrieven verzonden: de 1ste maningbrief 7 dagen na de vervaldag, de
2de na 21 dagen, de 3de na 30 dagen. De 4de brief na 40 dagen is aangetekend. Van diegenen die na 3
maanden hun materialen niet teruggebracht hebben, wordt een kostennota opgemaakt met de
kostprijs van de ontleende materialen vermeerderd met de boete en administratiekosten.
ARTIKEL 9: Adresveranderingen
Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.
ARTIKEL 10: Verantwoordelijkheid van de lener
Het bibliotheekpasje en de uitgeleende materialen zijn persoonlijk en mogen niet gebruikt worden
door andere personen.
Je bent verantwoordelijk voor de op jouw naam ontleende werken of materialen. Bij het ontlenen van
een beschadigd werk of materiaal dien je het personeel te verwittigen, zo niet kun je aansprakelijk
worden gesteld voor deze beschadiging.
Bij de uitlening van speelgoed is het raadzaam te controleren of het mee te nemen materiaal volledig
is. Speelgoed moet schoongemaakt ingeleverd worden.
ARTIKEL 11: Wat als je materialen verliest of beschadigt?
Draag zorg voor de ontleende materialen. Ouders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor
materialen door hun kinderen ontleend. Bij verlies of beschadiging moet je de nieuwkoopwaarde van
het materiaal betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor materialen die niet meer
verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend.
Bij beschadiging of gedeeltelijk verlies van een materiaal (vb. een tekstboekje van een dvd) moet je
het volledige materiaal vergoeden
Voor het beschadigen van een dvd-doosje of een barcode betaal je 2,50 euro.
ARTIKEL 12: Aansprakelijkheid bibliotheek bij dvd’s en internet
De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door het
gebruik van ontleende materialen en data verkregen.
ARTIKEL 13: Reserveren van uitgeleende materialen en Interbibliothecaire Aanvragen
Werken of materialen die uitgeleend zijn kun je reserveren. Deze service kost 1,00 euro per materiaal.
Werken die niet in de bibliotheek aanwezig zijn kunnen wij voor jou aanvragen in een andere
bibliotheek. Deze service kost 2,50 euro per aangevraagd materiaal.
Reservaties en interbibliothecaire aanvragen worden één week ter beschikking gehouden.
ARTIKEL 14: Gebruik van internet
Het internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Vooraf reserveren is aanbevolen. Je kan per week maximum een half uur reserveren, ook telefonisch.
De reservering wordt enkel aanvaard voor de lopende en voor de volgende week.
Je kan maximaal 1 uur per dag gratis internetten.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van
internet.
De apparatuur wordt 15 minuten voor sluitingstijd uitgeschakeld.
De computers kunnen tijdelijk gereserveerd worden door het personeel.
De bibliotheekmedewerkers kunnen je helpen bij het starten en zijn graag behulpzaam met algemene
zoeksuggesties. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te
leiden.

ARTIKEL 15: Wat mag (niet) op internet?
Om reden van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik beperkt tot: het zoeken van
informatie op het net, het overnemen van gegevens op stick of op papier.
Zijn uitgesloten:
 het gebruiken van internet voor illegale of commerciële doeleinden;
 het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrechten berusten of andere
inbreuken op het copyright;
 het schenden van het computerbeveiligingssysteem;
 het vernietigen, veranderen of aanpassen van computer informatie;
 het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die
toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers;
 het gebruiken van eigen software;
 het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek;
 het opslaan van gegevens op de harde schijf van de computer van de bibliotheek.
 Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot
internet leidt tot sancties, al naargelang de aard van de inbreuk:
 het vergoeden van veroorzaakte schade;
 tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet;
 tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek;
 bij ernstige vergrijpen juridische vervolging.
ARTIKEL 16: Hoeveel kost een kopie/print in de bibliotheek?
 A4 zwart/wit: 0,05 euro
 A3 zwart/wit: 0,10 euro
 A4 kleur: 0,70 euro
 A3 kleur: 1,40 euro
 voor een rectoverso betaal je het dubbel
ARTIKEL 17
Je kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.
ARTIKEL 18
In de bibliotheek dient iedereen ervoor te zorgen dat de andere bezoekers rustig en ongestoord
kunnen werken. De bezoekers moeten zich houden aan de richtlijnen en opmerkingen van het
bibliotheekpersoneel.
ARTIKEL 19
Dit reglement wordt je bij de inschrijving meegegeven. Door je in te schrijven in de openbare
bibliotheek verklaar je je akkoord met dit reglement.
ARTIKEL 20
Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden
uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij de bibliothecaris en
wordt bekrachtigd door de raad van bestuur van CC Stroming en de bibliotheek.
ARTIKEL 21
Klachten i.v.m. de toepassing van dit reglement richt je schriftelijk aan de bibliothecaris, uiterlijk drie
werkdagen nadat het betwiste feit zich voordeed.
ARTIKEL 22
Bij alle onvoorziene problemen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de bibliothecaris
ART. 2
Afschriften van dit besluit zullen voor verder gevolg worden overgemaakt aan:

 de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent;
 de bibliothecaris.
ART. 3

Dit besluit zal worden afgekondigd conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

18.

Goedkeuren herverhuren weide 'Klappel': vaststellen voorwaarden

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden, en in het bijzonder de
artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/11/2011 houdende herverhuring van de gemeentelijke
percelen gelegen langs de Dendermondse Steenweg Berlare 3de afd Sie A nrs 786 en 787B (deel);
 Gelet op het collegebesluit van 24/01/2012 houdende toewijzing van de huur aan de heer Hugo
Van De Brempt verlengd tot 30/01/2015;
 Overwegende dat de totale oppervlakte van deze percelen 7.747m² bedraagt;
 Overwegende dat het over weiden gaat gelegen volgens het gewestplan Dendermonde in
landbouwgebied;
 Overwegende dat gelet op een eventueel latere bestemmingswijziging en in het belang van de
gemeente landbouwpachten dienen te worden vermeden;
 Gehoord het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de weiden te verhuren
voor in beginsel 1 jaar via bieding onder gesloten omslag;
 Overwegende dat het gebruik voor waterfeesten en grote manifestaties mogelijk moet blijven
zonder enige vorm van vergoeding te betalen aan de huurder;
 Overwegende dat het aangewezen is een minimale instelprijs te bepalen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Marc Van Driessche die weliswaar begrijpt dat de pachtwet
een hinderpaal is, maar toch betreurt dat er geen inspanningen voor landbouwers zijn. Deze zijn
trouwens vragende partij, ter compensatie van onteigeningen in het kader van de Sigmawerken;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt die dat eveneens betreurt. Het college van
burgemeester en schepenen heeft daarom ook laten onderzoeken of landbouwers voorrang
kunnen krijgen, zonder te moeten voldoen aan de pachtwet.
BESLUIT:

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

ART. 1
Gaat akkoord met het verhuren van de gemeentelijke percelen gelegen langs de Dendermondse
Steenweg kadastraal Berlare 3de afd Sie A nrs 786 en 787 B (deel) voor 1 jaar via bieding onder
gesloten omslag waarbij het minimum bod 125,00 euro (op jaarbasis) dient te zijn.
ART. 2
Staat de verhuring van de percelen opgesomd in art 1. van dit besluit toe onder volgende
voorwaarden:
 De gehuurde percelen dienen op kosten van de huurder zodanig omheind te worden dat
gebruik als parking ten allen tijde kan worden gerealiseerd;
 De gehuurde percelen dienen maximaal en zonder enige vorm van vergoeding door de
huurder vrijgeven gedurende 10 dagen per jaar en dit op schriftelijke vraag van het college
van burgemeester en schepenen 14 dagen op voorhand.
 Voor de waterfeesten (1ste weekend van augustus) dienen de percelen in elk geval
vrijgegeven te worden zonder voorafgaande vraag. Dit weekend is wel in de bovenvermelde
10 dagen inbegrepen. Het niet ingaan op deze voorwaarde leidt automatisch tot verbreking
van de huurovereenkomst zonder terugbetaling van de betaalde huursom;
 Het goed mag niet hoofdzakelijk gebruikt worden voor een landbouwbedrijf. De pachtwet
(burgerlijk wetboek onder Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling III) van 4 november
1969 is dus niet van toepassing, aangezien deze enkel geldt voor zelfstandige landbouwers
die landbouw als hoofd- of nevenberoep hebben en landbouwexploitaties hebben met als doel
daarmee winst te maken.






Verlenging per jaar kan worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen
op schriftelijke vraag, twee maanden voor het verstrijken van de huurperiode van 1 jaar. Deze
verlenging kan maximaal tweemaal worden toegestaan;
De verschuldigde huursom dient op voorhand betaald;
Bij het beëindigen van de huur dienen de percelen in hun oorspronkelijke staat teruggebracht
zonder enige vorm van vergoeding;
De gehuurde percelen mogen slechts gebruikt worden voor doeleinden toegelaten binnen de
planologische bestemming van de percelen.

ART. 3
Geeft aan het college van burgemeester en schepenen de volmacht tot het organiseren van deze
verhuring onder gesloten omslag waarbij wordt toegewezen aan de hoogste bieder met een bod
hoger dan 125,00 euro (op jaarbasis). Bij gelijkheid van biedingen wordt een volgende ronde
georganiseerd onder de gelijke bieders.
ART. 4
Bepaalt dat de oproep voor de bieding zal gebeuren via:
 Infogem
 Sociale media
 De gemeentelijke website
 Afkondiging op de gewone plaatsen
ART. 5
Biedingen dienen het gemeentebestuur te bereiken op uiterlijk maandag 15 februari 2016.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Goedkeuren projectsubsidies jeugd

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 9/06/1993 houdende de ondersteuning en stimulering van het
gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugdwerk en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd tot
op heden;
 Gelet op het bestaande reglement voor de jeugdprojectsubsidies, zoals aangenomen bij het
gemeenteraadsbesluit van 8/06/2009;
 Overwegende actieplan 1.3.3 van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 (Jeugdverenigingen
stimuleren om hun lokalen (brand)veilig en energiebewust te maken/houden), zoals goedgekeurd
in de gemeenteraadszitting van 18/12/2013;
 Overwegende dat in het budget van 2015 op AR 6493000 en BI 075001 een bedrag van 14.000,00
euro is voorzien voor jeugdprojectsubsidies;
 Overwegende dat vijf projecten tijdig werden ingediend;
- Chiromeisjes Overmere: vernieuwen en aanpassen buitenverlichting met duurzame en
energiezuinige ledverlichting met bediening d.m.v. bewegingsmelders.
Totale kost project: 2.464,44 euro
Subsidievraag: 2.464,44 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.464,44 euro
- Chirojongens Overmere: bijbouw bergruimte - ruwbouw
Totale kost project: 29.163,21 euro
Subsidievraag: 22.346,61 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 6.216,46 euro
- Chiromeisjes Berlare: energiezuinige lokalen en afwerking zolder
Totale kost project: 2.964,50 euro
Subsidievraag: 2.964,50 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.480,50 euro
- Chirojongens Berlare: energiebesparende en veiligheidsmaatregelen (nieuwe mazoutbrander,
elektrische afsluitklep waterteller en frigo)
Totale kost project: 3.257,23 euro








Subsidievraag: 3.257,23 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.899,10 euro
- KSA Berlare: opslagplaats afval en opslagplaats gasflessen
Totale kost project: 1.034,50 euro
Subsidievraag: 939,50 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 939,50 euro
Overwegende de beoordeling van de subsidiecommissie op 12/11/2015 zoals voorgesteld op het
college van burgemeester en schepenen op 04/12/2015;
Overwegende het advies van de jeugdraad van de algemene vergadering van 19/11/2015 waarin
een unaniem positief advies werd verleend aan de beoordeling door de subsidiecommissie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche;
Gehoord de vraag naar verduidelijking van raadslid Baeyens met betrekking tot de verdeelsleutel
en het antwoord van schepen Van Driessche;
Gehoord de vraag van raadslid Baeyens om kritisch te blijven reflecteren of het systeem van
projectsubsidies nog juist zit, vanuit de basisidee dat een projectsubsidie dient om iets te
financieren dat de vereniging vanuit haar gewone werking niet kan betalen. Hij vraagt uitdrukkelijk
om ook grote projecten bespreekbaar te houden, ook als dat betekent dat de koek niet onder elke
aanvrager kan worden verdeeld.

BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Hecht goedkeuring aan de terugbetaling van volgende projecten, op basis van ingediende facturen:
- Chiromeisjes Overmere: vernieuwen en aanpassen buitenverlichting met duurzame en
energiezuinige ledverlichting met bediening d.m.v. bewegingsmelders: 2.464,44 euro;
- Chirojongens Overmere: bijbouw bergruimte – ruwbouw: 6.216,46 euro;
- Chiromeisjes Berlare: energiezuinige lokalen en afwerking zolder: 2.480,50 euro;
- Chirojongens Berlare: energiebesparende maatregelen: 1.899,10 euro;
- KSA Berlare: opslagplaats afval en opslagplaats gasflessen: 939,50 euro.
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien op AR 6493000
van BI 075001 in het budget van 2015.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de dienst vrije tijd;
- de financieel beheerder;
- Jonas Meganck, voorzitter jeugdraad, Molenstraat 53, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

20.

Goedkeuren projectsubsidies Noord-Zuid

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/11/2011 houdende het subsidiereglement voor derdeen vierdewereldprojecten;
 Overwegende dat 6 projecten tijdig werden ingediend, waarvan er 5 voldoen aan de
subsidiecriteria;

 Overwegende de beoordeling van de dossiers op 21/09/2015 in de raad van bestuur van GROS
Berlare met volgend voorstel:
o Finado Ethiopië: educatieve ondersteuning voor bibliotheek en laboratorium
van de Wonji Shoa Emanuel School in Ethiopië
Totale kostprijs project: 11.097,51 euro
Subsidievraag: 2.774,37 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.175,00 euro
o Werkgroep Pater De Visscher: maken van schoolmeubilair en dichtmaken
van twee klassen in deeldorpen van Mwembe (Malembe en Mangele)
Totale kostprijs project: 4.030,00 euro
Subsidievraag: 2.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.000,00 euro
o Oxfam wereldwinkel Berlare: Nieuw lokaal/gebouw ter beschikking of
tussenkomst in huur gebouw
Totale kostprijs project: 4.400,00 euro
Subsidievraag: 1.900,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.900,00 euro
o The Village vzw: PROUD-project. Bouw van dagcentrum voor kinderen met
een verstandelijke beperking in Kabale, Oeganda. Afwerking schoolgebouw en
bouw sanitaire blok.
Totale kostprijs project: 15.000,00 euro
Subsidievraag: 2.500,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen 2.175,00 euro
o Jireh: eten en huiswerkbegeleiding geven aan kansarmen in Roemenië,
vervoer van één vrachtwagen, aankoop snoep en speelgoed voor de
kerstmanactie.
Totale kostprijs project: 3.300,00 euro
Subsidievraag: 3.300,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.650,00 euro
o Rumahedi: noodhulp en verbeteren levensomstandigheden in Jhagajhiti in
Nepal: vervangen kapotte en verouderde waterbassin, organiseren medische
noodhulpdag, herbouwen crematieplaats.
Totale kostprijs project: 7.500,00 euro
Subsidievraag: 3.750,00 euro Voorstel subsidiecommissie: geen toekenning
subsidies. Voldoet niet aan subsidiecriteria.
 Organisatie onbekend binnen GROS en gemeentebestuur
Berlare
 Geen terugkoppeling naar bevolking
 Geen lokale verankering
 Overwegende het positief advies van de algemene vergadering van GROS Berlare op 12/10/2015
waarin een positief advies wordt verleend;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Kris Malfliet)

ART. 1
Hecht goedkeuring projectsubsidies aan volgende projecten:
- Finado Ethiopië: educatieve ondersteuning voor bibliotheek en laboratorium van de Wonji
Shoa Emanuel School in Ethiopië: 2.175,00 euro;
- Werkgroep Pater De Visscher: maken van schoolmeubilair en dichtmaken van twee klassen
in deeldorpen van Mwembe (Malembe en Mangele): 2.000,00 euro;
- Oxfam wereldwinkel Berlare: Nieuw lokaal/gebouw ter beschikking of tussenkomst in huur
gebouw: 1.900,00 euro;

-

The Village vzw: PROUD-project. Bouw van dagcentrum voor kinderen met een
verstandelijke beperking in Kabale, Oeganda. Afwerking schoolgebouw en bouw sanitaire blok:
2.175,00 euro;
Jireh: eten en huiswerkbegeleiding geven aan kansarmen in Roemenië, vervoer van één
vrachtwagen, aankoop snoep en speelgoed voor de kerstmanactie: 1.650,00 euro
Rumahedi: geen projectsubsidies

ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien op AR 6494000
van BI 016000 in het budget van 2016.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de dienst vrije tijd;
- de financieel beheerder;
- Ruth Van Uytvanck, ondervoorzitter GROS, Leopolddreef 57, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Kennisnemen gewijzigde statuten Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden, en in het bijzonder
artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 inzake de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd
tot op heden;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare lid is van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw;
 Overwegende dat gemeente Berlare werd opgeroepen deel te nemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van deze vereniging op 24/09/2015, die bijeengeroepen werd per schrijven van
16/07/2015, met het oog op een wijziging van de statuten;
 Gelet op het collegebesluit van 7/08/2015 betreffende wijziging statuten Toerisme OostVlaanderen vzw;
 Gelet op het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
van 24/09/2015 waaruit blijkt dat de vergadering de gewijzigde statuten aanneemt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de gewijzigde statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, zoals ze werden
aangenomen in de Buitengewone Algemene Vergadering van 24/09/2015.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
22.

Kennisnemen nieuwe schepen en eedaflegging

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder de artikelen 44, 45 en 46;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2014 houdende verkiezing van een nieuwe schepen
en eedaflegging, en in het bijzonder artikel 4 van dit besluit waarin de gemeenteraad akte neemt
van het feit dat de heer Wim Arbijn vanaf 01/01/2016 mevrouw Carine Meyers van rechtswege
opvolgt als schepen;
 Overwegende de eedaflegging van de verkozen schepen in handen van de burgemeester.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de schepenwissel, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2014. De
heer Wim Arbijn is vijfde schepen vanaf 01/01/2016 tot het einde van de huidige legislatuur.

ART. 2
Neemt akte van de eedaflegging van de heer Wim Arbijn.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van deze beslissing voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan de Vlaamse
Regering binnen de 20 dagen.

23.
23.1

Varia
Raadslid Vandoolaeghe hekelt dat leden van het college ook in de raad van bestuur van CV
Hulp in Woningnood zitten en daar eveneens de meerderheid uitmaken, aangezien gemeente
Berlare voor 95% aandeelhouder is van de sociale bouwmaatschappij. In het sociaal
woningproject Molenveld heeft dit tot de situatie geleid dat bepaalde bestuurders van CV Hulp
in Woningnood in hoger beroep zijn gegaan tegen een beslissing van het college van
burgemeester en schepenen waar ze ook lid van zijn.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat het college steeds, ook op het driepartijenoverleg, heeft
aangegeven dat ze drie bouwlagen in de specifieke context als een mogelijk probleem heeft
gezien. Een standpunt dat werd bijgetreden in de Gecoro en tijdens het openbaar onderzoek.
CV Hulp in Woningnood daarentegen heeft een aparte rechtspersoon met eigen
doelstellingen. In de schoot van de raad van bestuur is na de weigering door het college eerst
bekeken of de 21 woonentiteiten op een andere manier konden worden ingeplant en of er
eventueel minder woonentiteiten mogelijk waren. Pas toen bleek dat beide opties niet
mogelijk waren (om technische redenen en omwille van subsidievoorwaarden), heeft de raad
van bestuur beslist een hoger beroep op te starten. De leden van het college van
burgemeester en schepenen hebben zich toen onthouden.
Raadslid Vandoolaeghe voegt nog toe dat de directeur van CV Hulp in Woningnood hem nog
steeds geen inzagerecht verleent in de verslagen van de raad van bestuur. De burgemeester
belooft om de directeur hierover een brief te sturen.

23.2

Raadslid Baeyens vraagt uitleg bij een negatief inspectieverslag van gemeenteschool
Uitbergen.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het om een opvolgingsdoorlichting gaat van een
inspectie uit 2012 m.b.t. bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. De school kreeg toen een
gunstig advies beperkt in de tijd, omdat twee technische keuringen ontbraken. Door een
misverstand bij onze diensten bleek het probleem uiteindelijk niet te zijn verholpen en kreeg
de school tijdens de opvolgingsdoorlichting van begin december een negatief advies en 60
dagen tijd om de tekortkomingen weg te werken. De burgemeester benadrukt dat het in geen
geval om een negatief advies gaat met betrekking tot de kwaliteit van het geboden onderwijs.

23.3

Raadslid Marc Van Driessche wil terugkomen op de renovatie van het boerenkrijgmonument.
In overleg met voorzitter Kets wordt afgesproken dit punt op te nemen als de bevoegde
schepen aanwezig is.

23.4

Raadslid Baeyens noemt de kerstmarkt een succes, maar vraagt om nog meer in te zetten op
een aantal randfactoren die de gezelligheid kunnen verhogen: vuurkorven en live muziek
bijvoorbeeld.

23.5

Raadslid Baeyens merkt op dat in de bestuursbarometer het aantal kinderen in kansarme
gezinnen van 2 naar 6% stijgt in Berlare. Er is geen eenduidige verklaring. De CD&V-fractie
vraagt:
- een armoedebarometer in te voeren om armoede in onze gemeente in kaart te brengen
- een armoedetoets in te voeren bij beleidsbeslissingen bij gemeente en OCMW
Schepen Cooreman neemt de suggestie mee.

23.6

Raadslid Albrecht Arbyn vraagt of het gemeentebestuur effectief meer dan 1.000 ontgravingen
wil uitvoeren en als dat zo is, of niet kan overwogen worden om op te splitsen in vóór en na
de jaren ’80, om zo het emotioneel leed te verzachten.
Burgemeester Gabriëls beaamt en verwijst naar haar toelichting in de vorige gemeenteraad.
Het college heeft ervoor gekozen om de achterstand van jaren nu volledig aan te pakken, op
een manier die gelijk is voor iedereen.
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