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Goedkeuren notulen zitting van 27 januari 2016;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: draadloze verbinding
gemeentelijke gebouwen;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: groenonderhoud 2016;
Goedkeuren eenmalige subsidie aan Natuurpunt Scheldeland;
Goedkeuren kosteloze grondafstand Heikantstraat 2;
Goedkeuren infrastructuur verkaveling Molenveld - cvba Hulp In Woningnood;
Adviseren ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval;
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: aanduiden van 1 vertegenwoordiger
en 1 plaatsvervanger in de algemene vergadering;
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: aanduiden van 1 lid raad van bestuur;
Varia;

BESLOTEN ZITTING
11.

Wijzigen samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening;

DE VOORZITTER OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.
OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren notulen zitting van 27 januari 2016

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

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An
Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, 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)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 27 januari 2016 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

2.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: draadloze verbinding
gemeentelijke gebouwen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw
niet overschreden);
 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 “Draadloze verbinding gemeentelijke
gebouwen” een bestek met nr. 2016/021 werd opgesteld door de dienst Interne
Zaken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.800,00 euro
excl. btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget;
 Gehoord de toelichting ter zitting van schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An
Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, 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)

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/021 en de raming voor de
opdracht “Draadloze verbinding gemeentelijke gebouwen”, opgesteld door de dienst
Interne Zaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 15.800,00 euro excl. btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
ART. 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
3.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: groenonderhoud 2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw
niet overschreden);

 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
105;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud 2016” een bestek
met nr. 2016/016 werd opgesteld door de afdeling openbare werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.800,00 euro
exclusief btw en dat het maximale bestelbedrag 30.000,00 euro exclusief btw
bedraagt;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget
van 2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de vraag van raadslid Albrecht Arbyn of er aan gedacht is om verenigingen
in te schakelen, zoals dat het geval is in bijvoorbeeld Wichelen en Dendermonde;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt die betwijfelt of daar lokaal
interesse voor bestaat, die tevreden is met de medewerking van verenigingen bij de
jaarlijkse zwerfvuilactie en die laat weten dat het bestuur heeft gekozen voor één
aanspreekpunt via een sociaal tewerkstellingsbedrijf.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An
Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, 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)

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/016 en de raming voor de
opdracht “Groenonderhoud 2016”, opgesteld door de afdeling openbare werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
24.800,00 euro exclusief btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
ART. 3
In toepassing van artikel 22 van de wet van 15/06/2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten en latere wijzigingen, is de opdracht voorbehouden aan sociale
werkplaatsen.
ART. 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2016.
ART. 5
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
4.

Goedkeuren eenmalige subsidie aan Natuurpunt Scheldeland

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden
en meer bepaald artikel 43 §2, 1°;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/12/2015 houdende het goedkeuren van
budget 2016 gemeente Berlare (beleidsnota, financiële nota en toelichting) en meer









bepaald 1.f aangaande de lijst met nominaal toegekende subsidies waarop Afdeling
Scheldeland van Natuurpunt vzw niet verschijnt;
Gelet op de brief van Afdeling Scheldeland van Natuurpunt vzw van 10/11/2015
waarin de vereniging financiële steun vraagt aan gemeente Berlare voor de viering
van 25 jaar beheer Kalkense Meersen;
Overwegende dat Afdeling Scheldeland van Natuurpunt vzw ook bij gemeente
Wichelen, Laarne en Wetteren een subsidie heeft aangevraagd en verkregen;
Overwegende dat Afdeling Scheldeland van Natuurpunt vzw lid is van de
gemeentelijke milieuraad en een vaste partner is van gemeente Berlare bij
verschillende evenementen;
Overwegende dat Afdeling Scheldeland van Natuurpunt vzw, gemeente Wichelen,
gemeente Laarne en gemeente Wetteren partners zijn van gemeente Berlare met
betrekking tot het onthaalplan;
Overwegende de bespreking in het college van burgemeester en schepenen van
22/01/2016 en de principiële beslissing om aan te sluiten bij de inspanningen van de
andere gemeenten waarop de Kalkense Meersen zich uitstrekken;
Overwegende dat een eenmalige subsidie van 1.000,00 euro billijk lijkt en aansluit
bij de beslissingen van Laarne, Wetteren en Wichelen;
Gehoord de uitleg ter zitting van schepen Malfliet.

BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An
Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, 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)

ART. 1
Kent aan Afdeling Scheldeland van Natuurpunt vzw een eenmalige subsidie toe ten
bedrage van 1.000,00 euro.
ART. 2
Voorziet dit bedrag bij de eerstvolgende budgetwijziging.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 4
Bezorgt een afschrift van dit besluit aan:
- de financieel beheerder
- dienst citymarketing
- Afdeling Scheldeland van Natuurpunt vzw, p/a Stationsstraat 55/41 te 9230
WETTEREN
5.

Goedkeuren kosteloze grondafstand Heikantstraat 2

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 gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de verkavelingsaanvraag door Fernande Nies, Dendermondse
Steenweg 75, 9290 Berlare, voor het verkavelen in 3 loten, Heikantstraat 2, 9290
Berlare, kadastraal gekend als Berlare, 3de afdeling, Sectie A, nrs. 789b, 789h en
789 e;
 Overwegende dat voor de realisatie van 3 loten, een strook grond kosteloos dient
afgestaan te worden aan de gemeente, zodat een rooilijn ontstaat van 5,50 m
gemeten vanaf de as van de weg;
 Overwegende dat op deze manier een nieuwe voorbouwlijn wordt gerealiseerd;
 Overwegende het verkavelingsplan van landmeter Johan Sichien, Willebochtenlaan
8, 9290 Berlare waarop de kosteloos af te stane grond is ingekleurd in een gele
kleur (gearceerd);
 Overwegende het gunstig advies van de afdeling openbare werken;

 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An
Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, 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)

ART. 1
Keurt de kosteloze grondafstand goed waarbij een strook grond van 47m² zal worden
toegevoegd aan het openbaar domein, voor het realiseren van een verkaveling van 3
loten, Heikant 2, 9290 Berlare, kadastraal gekend als Berlare, 3de afdeling, Sectie A, nrs.
789b, 789h en 789 e; aangevraagd door Fernande Nies, Dendermondse Steenweg 75,
9290 Berlare. Bedoelde strook grond staat afgebeeld in een gele kleur (gearceerd) op
verkavelingsplan van landmeter Johan Sichien, Willebochtenlaan 8, 9290 Berlare.
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit ontwerp wordt als bijlage gehecht aan dit
besluit.
ART. 2
Bepaalt dat de kosten voor opmeting, notaris en registratie ten laste blijven van de
verkavelingsaanvrager.
ART. 3
Bepaalt dat de percelen pas bebouwd of vervreemd kunnen worden, nadat de notariële
akte voor de kosteloze grondafstand is verleden. Aan de notariële akte dient een exact
opmetingsplan te worden gehecht.
ART. 4
Geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om deze beslissing te
realiseren.
ART. 5
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare
en de heer Bob Pieters, gemeentesecretaris, Spinnerijstraat 18, 9290 Berlare om de
notariële akte van deze kosteloze grondafstand namens de gemeente te ondertekenen.
ART. 6
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
Mevrouw Nies Fernande, Dendermondse Steenweg 75, 9290 BERLARE;
de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Koningin Maria Hendrikaplein 70
bus 90, 9000 GENT.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren infrastructuur verkaveling Molenveld - cvba Hulp In
Woningnood

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 van dit decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op Titel IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel
4.2.17, § 2;
 Gelet op de verkavelingsaanvraag van cvba Hulp In Woningnood, Gaver 70, 9290
Berlare, voor het verdelen van de percelen gelegen te Kleine Molenstraat, 3de
afdeling, sectie C, nr 591G in 21 nieuwbouwwoningen, bestaande uit 7
koopwoningen in 2 clusters van 4 en 3 woningen, een cluster van 4 huurwoningen
en 10 huurappartementen;
 Overwegende dat deze verkavelingsaanvraag werd ingediend op 10/06/2015;
 Overwegende dat deze verkavelingsaanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard
op 03/07/2015;
 Overwegende dat de percelen volgens het gewestplan Dendermonde KB 7/11/1978
gelegen zijn binnen woonuitbreidingsgebied en een woongebied;

 Overwegende dat dit een inbreidingsproject betreft dat aansluit op de Kleine
Molenstraat en een ‘trage weg’ met de Molenstraat;
 Overwegende dat in dit verkavelingsdossier ook de aanleg van wegenis werd
opgenomen;
 Overwegende dat deze wegenis een openbaar karakter heeft, die later zal
opgenomen worden binnen het openbaar domein;
 Overwegende dat de verkavelaar voorziet in wegenis en riolering;
 Overwegende dat het aangewezen is dat de verkavelaar ook voorziet in de aanleg
van elektriciteit, gas, waterleiding, telefoon, TV-distributie en openbare verlichting;
 Overwegende dat hiervoor adviezen werden ingewonnen bij Eandis, De Watergroep,
Belgacom en Telenet;
 Overwegende dat ook het advies van Brandweerzone Oost werd ingewonnen in
kader van de bereikbaarheid en watervoorziening;
 Overwegende dat de verkaveling opgevat is in enerzijds een gedeelte rijweg met
een klassieke wegenis en anderzijds een gedeelte dat een pleinfunctie verkrijgt;
 Overwegende dat de wegenis dient te voldoen aan de Vlaamse verordening inzake
voetgangersverkeer, vastgesteld in besluit van de Vlaamse Regering van
29/04/1997;
 Overwegende dat de nieuwe ontsluitingsweg voor de eerste 22m bestaat uit grijze
betonstraatstenen van 22x11x8cm met aan weerszijden een voetpad met dezelfde
betonstraatstenen;
 Overwegende dat de rijweg overgaat in een eerste pleinzone bestaande uit
vierkante betonstraatstenen van 22x22x10cm in een antracietkleur, waarbij langs de
zijkanten een aantal groenstroken worden voorzien met kleinschalige bomen en
laagblijvende heesters;
 Overwegende dat de eerste pleinzone terug overgaat in een rijweg bestaande uit
grijze betonstraatstenen van 22x11x8cm en dat deze rijweg rechts geflankeerd
wordt door 14 parkeerplaatsen (waarvan 2 voor mindervaliden) bestaande uit
grasbetontegels;
 Overwegende dat het tweede deel van de rijweg terug uitkomt in een tweede
pleinzone met dezelfde materialen als de eerste;
 Overwegende dat in aansluiting met het tweede plein terug een rijweg aansluit dat
terug geflankeerd wordt door 5 parkeerplaatsen (waarvan 2 voor mindervaliden) in
betongrastegels;
 Overwegende dat vanaf de Molenstraat een ‘trage weg’ wordt voorzien bestaande
uit grasbetontegels en twee ‘rijsporen’ bestaande uit betonklinkers van 22x11x10cm
dat uitgeeft op het tweede plein, dat deze trage weg voorzien is voor fietsers en
voetgangers en hulpdiensten;
 Overwegende dat helemaal ten noorden van het plan een groenzone wordt voorzien
met een slingerend wandelpad in dolomiet;
 Overwegende dat centraal in deze verkaveling een speelheuvel wordt aangelegd;
 Overwegende dat buiten de eerste rijweg geen voetpaden worden aangelegd, dat
overige wegenis eerder opgevat wordt als ‘woonerf’;
 Overwegende de huidige regelgeving inzake pesticidenvrij onkruidbeheer, waardoor
het niet opportuun is om in landelijke verkavelingen nog langer een aangelegd
betegeld voetpad te voorzien;
 Overwegende dat het openbaar onderzoek, gehouden van 10/07/2015 tot
08/08/2015, 4 bezwaarschriften heeft opgeleverd;
 Overwegende dat enkel de bezwaren m.b.t. de infrastructuur in dit besluit
behandeld worden;
 Overwegende dat één bezwaarschrift aanhaalt dat een weg aangelegd zal worden
voor de brandweer en dat de bezorgdheid bestaat dat er daardoor schade kan
veroorzaakt worden aan de woning te Molenstraat 36;
 Overwegende dat deze trage weg enkel in noodgevallen zal gebruikt worden, dat in
geen geval deze weg kan gebruikt worden voor personenwagens en dat deze ook
zal afgesloten worden d.m.v. wegschroefbare paaltjes aan de zijde van de
Molenstraat;

 Overwegende dat in dit bezwaarschrift ook wordt aangegeven dat de bestaande
gracht aan de achterzijde van de woningen te Molenstraat 36 tot aan de Kleine
Molenstraat gedempt wordt en dat dit problemen kan geven voor de
waterhuishouding;
 Overwegende dat het infrastructuurdossier inderdaad geen oplossing biedt m.b.t de
afwatering van deze gracht;
 Overwegende dat het aangewezen is om aan deze problematiek alsnog een
oplossing wordt geboden, bijvoorbeeld zoals gesuggereerd door de klager, waarbij
aangegeven wordt de gracht uit te kleden en te verbinden met de nieuwe RWAafvoer;
 Overwegende dat deze aanpassing geen essentiële aanpassing van het plan betreft,
waardoor dit meegenomen kan worden als bindende voorwaarde;
 Overwegende het advies van RioAct van 07/08/2015;
 Gelet op de vraag van de provinciegouverneur van 8/01/2016 om een beslissing te
nemen over de zaak van de wegen in dit dossier, naar aanleiding van het
beroepsschrift dat cvba Hulp In Woningnood heeft ingesteld tegen de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen van 16/10/2015;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die de historiek van het dossier
en de verhouding tussen meerderheid en raad van bestuur cvba Hulp In
Woningnood nogmaals aanhaalt en nu meent dat wie tijdens het openbaar
onderzoek bezwaar heeft ingediend m.b.t. de wegenis, niet meer de kans heeft
gekregen dit wegenisdossier te herbekijken;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt die stelt dat het wegenisdossier
niet is aangepast en dat alle bezwaren integraal deel uit maken van het dossier dat
is overgemaakt aan de deputatie in het kader van het beroepsschrift;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vleminckx die betreurt dat het wegenisdossier
niet eerder werd behandeld.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de wegenis en haar uitrusting zoals aangevraagd door cvba Hulp in Woningnood,
Gaver 70, 9290 Berlare, goed de percelen gelegen te Kleine Molenstraat, 3de afdeling,
sectie C, nr 591G mits volgende voorwaarden:
- de verkavelaar dient te voorzien in de aanleg van elektriciteit, gas, waterleiding,
telefoon, TV-distributie en openbare verlichting;
- het advies van RioAct m.b.t. het voorziene RWA- en DWA stelsel dient te
worden nageleefd;
- het advies van Eandis dient te worden nageleefd;
- het advies van De Watergroep m.b.t. de drinkwaterdistributieleiding dient te
worden nageleefd;
- het advies van Brandweerzone Oost m.b.t. het voorzien van een bovengrondse
hydrant in de onmiddellijke omgeving van blok C dient te worden nageleefd;
- de gebruikte grasbetontegels moeten geschikt zijn voor het berijden voor
vrachtwagens (hulpdiensten). Ze dienen daarnaast ook een effen oppervlak te
hebben;
- de bestaande scheidingsgracht achter de woningen Molenstraat dient op een
duurzame wijze te worden aangelegd, waarbij ook de afwatering van deze
gracht gegarandeerd wordt, voorstel voor deze uitwerking dient voorgelegd aan
het college van burgemeester en schepenen te worden vóór aanvang uitvoering
der werken;
- het aanbrengen van alle nodige verkeerssignalisatie is ten laste van de
aanvrager;

-

bij voorlopige oplevering dient er een GRB-conform as-builtplan overgemaakt te
worden aan het gemeentebestuur.

ART. 2
Bepaalt
ART. 3
Bepaalt
7.

dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
cvba Hulp In Woningnood, Gaver 70, 9290 BERLARE;
Brandweerzone Zone Oost, Oude Vest 150, 9200 DENDERMONDE;
De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 GENT;
Eandis cvba, Heistraat 88, 9100 SINT-NIKLAAS;
Belgacom nv, Zwijnaardsesteenweg 314, 9000 GENT;
Telenet, Sluispark, Verloren Broodstraat 122 bus 3, 9820 MERELBEKE;
Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 AARTSELAAR;
de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT.
dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

Adviseren ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden
en meer in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van
de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 18 van het decreet van 23/12/2011 over het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, kortweg het Materialendecreet genoemd;
Overwegende dat het voorliggende ontwerp ‘uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval’ een plan is van de Vlaamse Regering. Het geldt voor alle
administratieve overheden van het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten
en de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met taken
van openbaar nut inzake milieubeleid. Het uitvoeringsplan vormt het kader
waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet
uitvoeren. Een afwijking op de bepalingen van dit plan kan alleen aangevraagd
worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu, na advies van de OVAM;
 Overwegende dat het voorliggende ontwerp ‘uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafva’l twee bestaande uitvoeringsplannen integreert die hierbij
worden opgeheven: ‘Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen’
en ‘Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’;
 Overwegende dat OVAM tot en met 10 maart 2016 een openbaar onderzoek houdt
met betrekking tot dit ontwerp ‘uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval’;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Marc Van Driessche die het dossier liever eerst
op de milieuraad besproken had gezien in plaats van daags na de gemeenteraad;
 Gehoord het antwoord van schepen Wim Arbijn die stelt dat het plan in openbaar
onderzoek zit, dat elke burger of groep van burgers opmerkingen en bezwaren kan
formuleren, en dat het volgens hem net daarom een sterkte is dat de milieuraad
zelfstandig haar opmerkingen en bezwaren mag overmaken aan Ovam;
 Gehoord de opmerking van raadslid Albrecht Arbyn dat inwoners te weinig
geïnformeerd zijn over textielinzamelbedrijven. In de media verschenen artikels dat
deze onder het mom van 3de en 4de wereldhulp uitsluitend commerciële doelen voor
ogen hebben en dat gemeenten daar onrechtstreeks ook beter van worden;
 Gehoord het antwoord van schepen Arbijn dat gemeente Berlare een contract heeft
met intercommunale VERKO voor textiel, dat de opbrengst hiervan in mindering
wordt gebracht van de gemeentelijke globale afvalrekening en dat lokale
verenigingen nog steeds een vergunning kunnen krijgen voor een inzamelactie.
 Gehoord het voorstel van burgemeester Gabriëls om niet verder te discussiëren over
veronderstellingen en bij intercommunale VERKO op te vragen hoe de vork in de
steel zit en het antwoord terug te koppelen naar de gemeenteraad.

BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An
Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, 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)

ART. 1
Formuleert volgend advies met bezwaren en opmerkingen m.b.t. het ontwerp
‘uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’:
Ontwerp Vlaams Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Advies in het kader van het openbaar onderzoek door de gemeenteraad van
Berlare
Samenvatting
De gemeente Berlare kan zich vinden in het plan als een volgende stap naar een
meer duurzaam materialenbeheer. Belangrijk is wel dat de gemeenten (of hun
afvalintercommunales) worden erkend als de eerste (en voornaamste) actor in de
inzameling van huishoudelijk afval en zij over de nodige middelen, bevoegdheden
en beleidsinstrumenten kunnen beschikken om deze rol binnen een
maatschappelijk veranderende wereld waar te maken. Enkel op deze wijze kan
continuïteit en controleerbaarheid worden verzekerd en bijhorende financiën
onder controle worden gehouden.
Het is dan ook belangrijk dat de gemeenten mee rond tafel blijven zitten bij elke
verdere stap die wordt gezet om te komen tot een definitief afvalstoffenplan.
Wij kunnen ons vinden in het concept van de doelstellingen op maat, maar de
methode opgenomen in bijlage 4 laat niet toe te zien welke criteria gebruikt zijn
om uit te maken in welke cluster men terecht komt.
De gemeente Berlare kan zich vinden in de maatregelen i.v.m. (een meer
selectieve) inzameling van bedrijfsafval, al zijn onzes inziens nog een aantal
verduidelijkingen nodig.
Alsook is de gemeente Berlare voorstander van structurele maatregelen naar
afvalpreventie en selectieve inzameling tijdens (kleine) evenementen om hopelijk
afgelijnde doelstellingen naar de toekomst toe te kunnen waarmaken.
Tenslotte zijn we zeker vragende partij voor een sterker doorgedreven beleid
inzake zwerfvuil. Hier is vooral nood aan adequate methodieken en middelen om
deze doelstelling te realiseren. Zeker op dit punt is de structuur en samenstelling
van een gemeente van groot belang en moet op maat kunnen worden gewerkt.
2. Maatschappelijke context
De gemeente Berlare erkent de wijzigende maatschappelijke context, maar
benadrukt dat deze niet te generaliseren valt en specifiek kan zijn/is voor elke
gemeente. We zijn het eens dat de mooie resultaten rond selectieve inzameling
moeten behouden blijven en zelfs nog verbeterd moeten worden.
Wij zijn het eens dat maatwerk nodig is/kan zijn om in te spelen op de
maatschappelijke veranderingen. Wij willen er wel op wijzen dat bijkomende
afvalfacturen voor de burger nog moeilijk te aanvaarden zijn en tot
ontwijkgedrag zullen leiden. Tevens zullen de algemene gemeentemiddelen (die
reeds enkele jaren krimpen) onder druk komen indien bijkomende lasten op de
schouders van de gemeenten worden geschoven.
We zijn het eens met de mogelijkheid tot het nemen van initiatieven die leiden
tot minder grondstoffengebruik.

3.2/3.3 Een Vlaams en lokaal materialenbeleid
De gemeente is het eens met het streven naar een duurzaam materialenbeleid.
Het streven naar een kringloopeconomie wordt zeker ondersteund, al moet
opgemerkt worden dat hergebruik en recyclage niet eeuwigdurend is en deze
materialen ooit toch in de afvalstroom zullen terechtkomen.
De gemeente kan alleen maar toejuichen dat het uitvoeringsplan aangeeft dat
diverse gebouwen verschillende functies kunnen vervullen.
3.4 Maatwerk voor lokale besturen
De versterking van de rol van de lokale besturen is, wat ons betreft, een
noodzaak om tot de gewenste resultaten te komen. De mogelijkheid tot
maakwerk is tevens een noodzaak en volgt onzes inziens uit deze versterking van
de rol.
Het is echter wel noodzakelijk dat de regierol van de lokale overheden uitgebreid
wordt en zij zeker het laatste woord hebben in het opzetten van projecten e.d.
Het zou immers niet verstandig zijn dat van bovenuit projecten worden opgezet
die de strategie en de inspanningen genomen door de gemeenten zou
doorkruisen of tenietdoen.
3.5 Taakverdeling tussen de publieke en private actoren
De omschrijving van de regierol van de gemeenten is te beperkt en wij
onderschrijven als gemeente dan ook de definitie zoals deze door de VVSG wordt
gegeven:

“Gemeentebesturen spelen verder een centrale rol in het Vlaamse
materialenbeheer. Zij leggen in gemeentelijke politiereglementen de spelregels
vast voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen op hun grondgebied. Ze
dragen daarbij de juridische verantwoordelijkheid, en presenteren de kosten aan
de burger. Ze beslissen wat er operationeel moet gebeuren en sturen de
complexe samenwerking tussen alle betrokkenen aan op hun grondgebied.
Lokale besturen staan vanuit de gemeentelijke zorgplicht in voor de
eerstelijnsopvang van huishoudelijke afvalstromen en de afvalstromen die door
ontwijkgedrag ontstaan. De burger heeft het recht (en de plicht) om op een
eenvoudige, correcte manier van zijn afvalstoffen af te geraken. De lokale
besturen staan garant voor een georganiseerd netwerk van aan huis
inzamelingen, inzamelpunten en recyclageparken die een oplossing bieden voor
die maatschappelijke nood. De gemeenten werken aan de sensibilisering van hun
bevolking, waken erover dat elkeen zijn afval correct selectief laat inzamelen,
hebben de mogelijkheid om zelf in te staan voor de inzameling en verwerking,
leggen vast welke actoren specifieke afvalstoffen inzamelen, komen tussenbeide
als de inzameling of dienstverlening niet correct gebeurt en zorgen voor netheid
van het gemeentelijke grondgebied.”
Voor bedrijfsafvalstoffen moet de afvalstoffenproducent zelf een regeling treffen.
Hij kan daarbij beroep doen op private actoren of op lokale besturen die voor niet
met huishoudelijk afval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen onder dezelfde
voorwaarden werken als een private speler (registratie, contractplicht en
aanrekening volledige kosten).
Wij gaan er als gemeente van uit dat het feit of afvalstromen al dan niet
winstgevend zijn een onzeker en in de tijd wijzigend gegeven is. Als gemeente
vinden wij dat, tenzij bij wet, decreet of overeenkomst geregeld, geen enkele
afvalstroom op een of andere manier privaat mag ingezameld worden zonder
uitdrukkelijk akkoord van de gemeente. De eventuele opbrengsten betekenen
immers een verlichting van de afvalfactuur voor de gemeente.

3.5.1.1 Huishoudelijk afval - Hoogbouw en appartementen,
meergezinswoningen
Hier geldt opnieuw dat de lokale overheid de regie voert en in overeenstemming
met de bewoners bepaalt hoe dit het best gebeurt. Hiertoe kunnen
proefprojecten, eventueel in samenwerking met private partners, worden
opgezet.
3.5.1.2 Huishoudelijk afval - Specifieke huishoudelijke afvalstromen
ingezameld via scholen en verenigingen
Het verzamelen van afvalstromen die nu reeds worden ingezameld door de
gemeente, blijft best ook bij de gemeente. Het lijkt ons echter wel interessant om
afvalstromen die nog niet worden ingezameld of waarvoor de inzameling
onvoldoende is op deze wijze in te zamelen.
Opnieuw geldt hier de regierol van de gemeente en kan dit enkel na
toestemming. De administratieve verwerking moet echter laagdrempelig zijn, het
kan niet dat deze projecten verzanden in een administratieve lawine.
Dergelijke initiatieven moeten echter een duidelijke educatieve en
sensibiliserende invalshoek hebben. De focus ligt ook best op wat vandaag niet
selectief aan huis wordt ingezameld.
3.5.2 Gelijkaardig en vergelijkbaar bedrijfsafval
De gemeente kan zich vinden in de optie om gelijkaardig en vergelijkbaar
bedrijfsafval toe te laten tot hun inzamelkanalen (huis aan huis of brengmethode
op korte afstand), maar beperkt tot het afval dat qua aard, samenstelling en
hoeveelheid te vergelijken is met huishoudelijk afval. Op die manier worden ook
bedrijven aangespoord tot een meer selectieve inzameling.
Bedrijven hebben echter steeds de keuze om een beroep te doen op een
gemeentelijk georganiseerde ophaling of in zee te gaan met een zelfgekozen
inzamelaar.
KMO’s op het grondgebied van de gemeente sensibiliseren rond selectieve
inzameling is dan ook een aandachtspunt in het lokaal economisch beleid van
een gemeente.
Gezien dit afval meegerekend wordt in de hoeveelheid per inwoner, moet de
gemeente in staat zijn terug te komen op eerder genomen beslissingen.
Eenzelfde filosofie wordt gehanteerd voor de inzameling op het recyclagepark
waarbij maximumhoeveelheden bedrijfsafval duidelijk vastliggen om te
garanderen dat de hoeveelheden vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval.
Sowieso staat in VLAREMA duidelijk omschreven wat bedoeld wordt ‘met
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen’.
3.5.3 Het afvalbeheer van scholen
Dit kan op een gelijkaardige methode worden ingezameld als bedrijfsafval,
schoolafval is immers bedrijfsafval, maar wordt in die zin apart bekeken daar het
inzamelen van schoolafval op geen enkel moment een verplichting tot inzamelen
van ander bedrijfsafval kan inhouden en omgekeerd.
4. Doelstellingen
4.1 Huishoudelijk afval
Het verlaten van de algemene doelstelling en overgaan naar een doelstelling per
cluster is op zich geen probleem. De nieuwe doelstellingen kunnen echter slechts
streefcijfers zijn.

Gezien de nieuwe bepaling op clusterniveau, toevoeging van bedrijfsafval (binnen
de gestelde definitie) en het schrappen van de administratieve correctie, kan de
echte impact slechts in de loop der tijd worden achterhaald. De indeling op zich is
het resultaat van een statistiek over meerdere en meer algemene parameters.
Niks zegt echter dat de statistische verwerking waardoor een gemeente in een
bepaalde cluster terecht komt, kan doorgetrokken worden voor het
geproduceerde afval cfr. provinciaal recreatief knooppunt.
4.3.1 Opvolging doelstelling huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (aanbod)
Wij merken op dat de opvolging opnieuw een stuk extra administratie vereist, dit
bovenop de administratie die nu reeds dient te gebeuren.
Belangrijk hierin is dat de juiste definities en omschrijvingen worden gebruikt,
zodat er geen betwistingen mogelijk zijn bij het inzamelen van welk afval via
welk kanaal en door wie.
Deze nieuwe afvalstromen brengen meerkosten met zich mee. Wie draait
hiervoor op?
Preventie en sensibilisering op bovenlokaal niveau en via intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden blijven een absolute noodzaak!
5.1 Rol van de lokale besturen
5.1.1 Doelstellingen op lokaal niveau
Hier opnieuw, de doelstellingen moeten in eerste instantie indicatief en niet
determinerend zijn. Ze zijn gebaseerd op een nieuwe indeling en gaan ook over
bijkomende afvalstromen. Het vooropgezette resultaat is een theoretische
benadering die de toets van de praktijk nog niet doorstaan heeft.
5.1.2 Werken op maat van de lokale besturen
De gemeente is het idee van de “lerende netwerken” genegen, de kosten
hiervoor dienen echter door de Vlaamse overheid te worden gedragen.
De benchmarking kan inderdaad bijdragen tot het verspreiden van de beste
praktijken. Opnieuw echter de opmerking dat wij niet overtuigd zijn of de
sociaaleconomische clustering de beste basis vormt voor het afvalbeleid
aangezien de analyse te optimistisch is.
De begeleiding dient bij voorkeur niet enkel naar de slechtst presterende
gemeenten te gaan, maar elke gemeente zou beroep moeten kunnen doen op
begeleiding.
De toekomstige systematische visitatie door OVAM moet toelaten het lokale
beleid grondig te evalueren en succes- en faalfactoren beter in te schatten. Op
die manier kunnen tijdens de planperiode nieuwe doelstellingen geëvalueerd en
desgevallend bijgestuurd worden.
Voorlopig heeft gemeente Berlare op het vlak van restafval de beste cijfers in zijn
afvalintercommunale. Wie zegt echter dat dit zo blijft? Nieuwe inzamelmethodes
mogen hiervoor ook geen taboe zijn.
Indien voor hoogbouw een andere inzamelmethode nodig is, kan dit in
samenwerking zijn met privaatrechtelijke inzamelaars, maar het is steeds de
gemeente die beslist en de regie in deze voert.
De omvorming van containerparken naar recyclageparken vinden wij een goede
zaak. Het kiezen voor een afstandsnorm geniet zeker onze steun, zeker als dit

kan op basis van de recyclageparken binnen een intergemeentelijk
samenwerkingsverband. Dit zal echter nog aanpassingen vragen aan de huidige
infrastructuur en werkwijze.
5.1.3.4 Frequentie van minimaal in te zamelen stromen
Dient dit voor alle fracties zo stringent vast te liggen? Is dit niet bij uitstek een
actie waarbij de lokale actoren al dan niet een beter zicht hebben op de
noodzaak?
Wij hebben onze bedenking bij het voorzien van 1 container/1000 inwoners voor
glas en textiel. Ervaring leert dat vooral de frequentie van ledigen en opkuisen
rond dergelijke containers van belang is. De aanvoer in onze gemeente is ook
sterk afhankelijk van het (toeristisch) seizoen. Misschien kan een meer flexibel
systeem (met bijgeplaatste containers wanneer nodig) hier helpen. Vooral omdat
deze sites een aantrekpool voor sluikstorten zijn.
5.2 Rol van de distributiesector
Belangrijk is dat de continuïteit voor langere tijd kan worden gegarandeerd, om
te vermijden dat plots onverwachte, en bijkomende afvalstromen door de
gemeente moeten worden ingezameld.
Vrijwillige terugnamesystemen kunnen onder bepaalde voorwaarden in de
toekomst naast de gemeentelijke inzamelinfrastructuur bestaan. De focus ligt
daarbij best op afvalstromen die vandaag niet selectief aan huis worden
ingezameld of waarvoor momenteel een onvoldoende selectieve inzameling
bestaat.
7.2.2 Versterken van lokaal hergebruik
Het herbekijken van de financiering van o.m. kringloopcentra mag niet leiden tot
extra uitgaven voor de gemeenten.
8.1.3.3 Groenregio’s
Wat volgens ons ontbreekt in de beschouwingen rond het inzamelen van GFT is
een onderzoek wat er in de regio’s waar weinig GFT ingezameld wordt gebeurd
met het GFT. Komt dit echt terecht in het restafval of heeft men andere
oplossingen (mestvaalt, compostering, kippen,…)
9.1.3 Balans beschikbaar aanbod en beschikbare capaciteit
(Verbranden)
De gemeente Berlare kan zich vinden in het maximaal reduceren van de te
verbranden fractie in het restafval. Ook in het afstemmen van het aanbod en de
beschikbare capaciteit kunnen wij ons vinden. Dit mag echter niet gebeuren op
enkel theoretische berekeningen, maar moet de realiteit volgen.
9.1.6 Recyclage stimuleren door voldoende prijsverschil tussen
recyclage en verbranding
Voor Berlare kan dit slechts door stimulerende maatregelen, niet door
kostenverhogende maatregelen voor de lokale overheden.
Veel zal afhangen van maatregelen op Vlaams niveau (bv. het invoeren van
statiegelden en afbouwen van energiesubsidies).
10. Zwerfvuil en ontwijkgedrag
De gemeente Berlare onderschrijft de doelstellingen om het zwerfvuil te
reduceren in de komende planperiode.
Het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale overheden momenteel
reeds een serieuze som.
Het gevoerde beleid zal moeten ingrijpen van bij de producent tot aan de
(effectieve) handhaving, maar tegelijkertijd inzetten op een gedragswijziging die

liefst van jongs af aan via gezin, kinderopvang, onderwijs, verenigingen, enz. zal
moeten uitgedragen worden.
De gemeente Berlare staat dan ook achter de vijf-pijler aanpak met als zesde
pijler de preventie. Het teweegbrengen van een gedragsverandering vergt echter
veel tijd en het is volgens ons niet zeker dat de doelstellingen kunnen gehaald
worden binnen de gestelde termijn. Daarom stellen wij ook voor om de cijfers als
streefcijfers aan te nemen en pas in een later stadium te vervangen door echte
doelstellingen.
ART. 2
Maakt dit advies met bezwaren en opmerkingen vóór 11 maart 2016 over aan OVAM via
plan@ovam.be.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: aanduiden van 1
vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden
en meer in het bijzonder op de artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende intergemeentelijke samenwerking
zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 21/10/1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
inzonderheid artikel 54;
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 08/12/1998 tot vaststelling van de
regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19/09/2005 om principieel akkoord
te gaan met de toetreding tot het Regionaal Landschap Schelde-Durme;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24/04/2006 om de ‘Overeenkomst ter
voorbereiding van de oprichting van het Regionaal Landschap Schelde-Durme’ goed
te keuren;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12/03/2007 waarmee de
hoedanigheid van de gemeente Berlare als stichtend lid van de vzw Regionaal
Landschap Schelde-Durme formeel wordt bevestigd en waarmee goedkeuring wordt
verleend aan de statuten voor het Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw;
 Overwegende dat wij volgens de statuten 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
mogen afvaardigen in de algemene vergadering van het regionaal Landschap
Schelde –Durme vzw;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 waarbij de heer Steven
Vandersnickt werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Wim Arbijn als
plaatsvervanger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap ScheldeDurme vzw ;
 Gelet op de recent gewijzigde bevoegdheden binnen het college van burgemeester
en schepenen;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingediend;
 Overwegende ter zitting wordt voorgedragen de heer Wim Arbijn, voorzitter,
Kruisstraat 45, 9290 Berlare als effectief vertegenwoordiger;
 Overwegende dat ter zitting worden voorgedragen de heer Francky Verhofstadt,
Heikantstraat 48D, 9290 Berlare, als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An
Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, 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)

ART. 1
Duidt de heer Wim Arbijn, schepen, Kruisstraat 45, 9290 Berlare aan als effectief
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw Regionaal Landschap ScheldeDurme.
ART. 2
Duidt de heer Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48D, 9290 Berlare aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw Regionaal
Landschap Schelde-Durme.
ART. 3
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan:
 Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw, Hemelstraat 133A, 9200
DENDERMONDE
 de heer Wim Arbijn, schepen, Kruisstraat 45, 9290 BERLARE
 de heer Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48D, 9290 BERLARE
 de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 BERLARE
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: aanduiden van 1 lid raad van
bestuur

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden
en meer in het bijzonder op de artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende intergemeentelijke samenwerking
zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 21/10/1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
inzonderheid artikel 54;
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 08/12/1998 tot vaststelling van de
regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19/09/2005 om principieel akkoord
te gaan met de toetreding tot het Regionaal Landschap Schelde-Durme;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24/04/2006 om de ‘Overeenkomst ter
voorbereiding van de oprichting van het Regionaal Landschap Schelde-Durme’ goed
te keuren;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12/03/2007 waarmee de
hoedanigheid van de gemeente Berlare als stichtend lid van de vzw Regionaal
Landschap Schelde-Durme formeel wordt bevestigd en waarmee goedkeuring wordt
verleend aan de statuten voor het Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw;
 Overwegende dat wij volgens de statuten 1 bestuurder mogen aanduiden uit onze
aangeduide vertegenwoordigers op de algemene vergadering van het regionaal
Landschap Schelde –Durme vzw;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 waarin de heer Steven
Vandersnickt werd aangeduid als lid van de raad van bestuur van het Regionaal
Landschap Schelde-Durme vzw;
 Gelet op de recent gewijzigde bevoegdheden binnen het college van burgemeester
en schepenen;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingediend;
 Overwegende dat ter zitting wordt voorgedragen als bestuurder de heer Wim Arbijn,
schepen, Kruisstraat 45, 9290 Berlare.

BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An
Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, 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)

ART. 1
Duidt Wim Arbijn, schepen, Kruisstraat 45, 9290 Berlare, aan voor het mandaat van
bestuurder in de raad van bestuur van vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme.
ART. 2
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme, Hemelstraat 133A, 9200
DENDERMONDE;
- de heer Wim Arbijn, Kruisstraat 45, 9290 BERLARE;
- de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Varia

10.1 Raadslid Vandoolaeghe komt terug op het argument van de meerderheid in de
vorige gemeenteraad om geen individuele bouwdossiers in openbare zitting te
bespreken.
Hij benadrukt dat hij voldoende zijn punt heeft kunnen maken. Toch vraagt hij
dat dit in de toekomst mogelijk blijft, omdat dit volgens hem niet privacygevoelig
meer is, aangezien er onder meer een openbaar onderzoek heeft
plaatsgevonden.
10.2 Raadslid Vandoolaeghe laat weten dat hij over een e-mail van het Agentschap
Wegen en Verkeer beschikt waarin het schrijft dat het gemeente Berlare de
plannen op voorhand heeft bezorgd.
Burgemeester Gabriëls herhaalt nogmaals dat deze plannen nooit op het college
van burgemeester en schepenen zijn geagendeerd en dat het bestuur de plannen
niet heeft gezien.
Voorzitter De Gucht voegt nog twee zaken toe:
 los van het plan zelf, is de uitvoering ervan in elk geval technisch slecht
uitgevoerd;
 de administratie moet worden aangemaand dergelijke plannen op te nemen
met de verantwoordelijke schepen en het college.
Raadslid Baeyens meent dat het sowieso de verantwoordelijkheid blijft van het
bestuur om dergelijke grote projecten op te volgen, ook als ze niet geagendeerd
staan.
10.3 Raadslid Vleminckx vraagt naar de opvolging van haar punt in de gemeenteraad
van september 2015 met betrekking tot de problematiek van de waterplas ter
hoogte van ’t Riekend Rustpunt.
Schepen Malfliet laat weten dat de waterplas geen deel meer uitmaakt van het
Sigmaplan. Op langere termijn moet de problematiek verdwijnen door een
netwerk van nieuwe stuwen en een nieuw, vismigratievriendelijk pompgemaal
aan het Leeggoed.

Raadslid Vleminckx vraagt ook een oplossing op korte termijn te willen bespreken
met Waterwegen en Zeekanalen NV. Er zou een bepaalde buis niet correct zijn
aangebracht.
Schepen Malfliet zal dit aanbrengen bij Waterwegen en Zeekanalen NV.
10.4 Raadslid Vandoolaeghe laat weten dat een statuutwijziging bij cvba Hulp In
Woningnood mogelijks aan de orde is omdat een minimumquotum van eenderde
vrouwelijke bestuurders sinds begin dit jaar in voege is.
10.5 Raadslid Albrecht Arbyn informeert naar de stand van zaken met betrekking tot
de beroepsrennerskoers.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat hij een samenwerkingsovereenkomst met
de nieuwe vzw laat agenderen op de volgende gemeenteraad.
10.6 Schepen Wim Arbijn komt terug op de opmerking in de vorige raad of voor de
tankinstallatie voor CNG-voertuigen geen milieuvergunning nodig is. Dat is niet
het geval. Het gaat om een zogenaamde slow fill installatie die rechtstreeks
aftakt van het aardgasnet en die binnen of buiten mag worden geplaatst.
BESLOTEN ZITTING
11.

Wijzigen samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

De raad aanvaardt de voorgestelde wijziging.
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