ZITTING VAN 27 APRIL 2016
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
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,
raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
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Goedkeuren notulen zitting van 23 maart 2016;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren en plaatsen zoutsilo;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: ruimen rioleringen en reinigen rioolkolken
(raamcontract);
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren ontstoppingsunit;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aanbrengen wegmarkeringen op gemeentelijke
wegen 2016 (raamcontract);
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: ophalen en verwerken bermmaaisel en
groenafval seizoen 2016-2017;
Goedkeuren EDLB-project: stookplaatsrenovatie pastorij Overmere;
Goedkeuren EDLB-project: stookplaatsrenovatie JH De Kazerne;
Goedkeuren verkoop deel perceel: Tamboerkensstraat;
Aanvaarden overdracht wegenis en wegzate met infrastructuur Frere Pachtersstraat;
Goedkeuren jaarrekening 2015, werkingsverslag 2015 en begroting 2016 Cultuurdijk;
Advies verlenen jaarrekening 2015: kerkfabriek Sint-Martinus Berlare;
Advies verlenen jaarrekening 2015: kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere;
Advies verlenen jaarrekening 2015: kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen;
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Logo Dender vzw: Gezonde Gemeente;
Onderschrijven kapitaalsverhoging Eandis Assets;
Goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering Finiwo 26/06/2016;
Goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering Blijdorp III: 14/06/2016;
Kennisnemen wijzigen verkeersreglement vanaf 1/01/2017 en bepalen standpunt met betrekking
tot uitzonderingen;
Goedkeuren aanvullend reglement: geschrankt parkeren Tamboerkensstraat;
Goedkeuren aanvullend reglement: wijziging parkeersituatie ter hoogte van Baron Tibbautstraat
67;
Goedkeuren aanvullend reglement: buurtweg nr. 48 (Kloosterstraatje);
Interpellatie namens fractie N-VA: N467;
Varia.

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

Goedkeuren notulen zitting van 23 maart 2016

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;

 Gehoord raadslid Albrecht Arbyn die aangeeft nog steeds geen antwoord te hebben ontvangen met
betrekking tot de textielcontainers, omdat de voorzitter deze variavraag in de zitting van 23 maart
2016 had overruled;
 Gehoord het antwoord van voorzitter De Gucht die het variapunt tegenhield, omdat het al voor de
tweede keer in varia aan bod zou komen;
 Gehoord het antwoord van schepen Arbijn die meegeeft dat de textielcontainers ca. 99 ton aan
textiel hebben verzameld vorig jaar, goed voor 12.805,00 euro (containers verspreid op
grondgebied) en van 1.051,26 euro (op het containerpark). Deze bedragen komen in mindering op
de jaarlijkse eindafrekening van Verko aan gemeente 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
Keurt de notulen van de zitting van 23 maart 2016 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren en plaatsen zoutsilo

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 43 §2
11°;
 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, § 2;
 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 ‘Leveren en plaatsen zoutsilo’ een bestek met nr.
2016/035 werd opgesteld door de afdeling openbare werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 37.190,08 euro exclusief btw
of 45.000,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
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
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2016/035 en de raming voor de opdracht ‘Leveren en
plaatsen zoutsilo’, 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 37.190,08 euro exclusief btw of 45.000,00 euro inclusief
21% btw.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

3.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: ruimen rioleringen en reinigen
rioolkolken (raamcontract)

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 43 §2
11°;
 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, § 2;
 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 ‘Ruimen rioleringen en reinigen rioolkolken 2016
(raamcontract)’ een bestek met nr. 2016/044 werd opgesteld door de afdeling openbare werken;
 Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Ruimen rioleringen), raming: 18.630,00 euro incl. btw (0% btw)
* Perceel 2 (Reinigen rioolkolken), raming: 31.900,00 euro exclusief btw of 38.599,00 euro
inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.530,00 euro exclusief
btw of 57.229,00 euro inclusief btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat huidige opdracht het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele
deelnemer beoogt en dat niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. De
aanbestedende overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schriftelijk
raadplegen om hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2016.
 Gehoord de uitleg ter zitting door 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
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2016/044 en de raming voor de opdracht ‘Ruimen
rioleringen en reinigen rioolkolken 2016 (raamcontract)’, 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 50.530,00 euro
exclusief btw of 57.229,00 euro inclusief btw.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren ontstoppingsunit

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 43 §2
11°;
 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, § 2;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Aankoop ontstoppingsunit’ een bestek met nr.
2016/002 werd opgesteld door de afdeling openbare werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 41.000,00 euro exclusief btw
of 49.610,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
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
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2016/002 en de raming voor de opdracht ‘Aankoop
ontstoppingsunit’, 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 41.000,00 euro exclusief btw of 49.610,00 euro inclusief
21% btw.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opderacht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aanbrengen wegmarkeringen op
gemeentelijke wegen 2016 (raamcontract)

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 43 §2
11°;
 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 en artikel 138;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
 Gelet op 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 ‘Aanbrengen wegmarkeringen op gemeentelijke
wegen 2016 (raamcontract)’ een bestek met nr. 2016/047 werd opgesteld door de afdeling
openbare werken;
 Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Verfmarkeringen), raming: 18.140,54 euro exclusief btw of 21.950,05 euro inclusief
21% btw
* Perceel 2 (Okerkleurige slemlaag), raming: 15.750,00 euro exclusief btw of 19.057,50 euro
inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33.890,54 euro exclusief
btw of 41.007,55 euro inclusief 21% btw;

 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met
één deelnemer per perceel en dat alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door 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
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2016/047 en de raming voor de opdracht ‘Aanbrengen
wegmarkeringen op gemeentelijke wegen 2016 (raamcontract)’, 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 33.890,54 euro
exclusief btw of 41.007,55 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: ophalen en verwerken
bermmaaisel en groenafval seizoen 2016-2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 43 §2
11°;
 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 ‘Ophalen en verwerken van bermmaaisel en
groenafval 2016-2017’ een bestek met nr. 2016/023 werd opgesteld door de afdeling openbare
werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33.400,00 euro exclusief btw
of 40.414,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn, ook op de vraag waarom dit niet gewoon
gecomposteerd wordt, namelijk omdat bermmaaisel te vervuild is omwille van roetdeeltjes.
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
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2016/023 en de raming voor de opdracht ‘Ophalen en
verwerken van bermmaaisel en groenafval 2016-2017’, 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 33.400,00 euro
exclusief btw of 40.414,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal gegeven worden.
7.

Goedkeuren EDLB-project: stookplaatsrenovatie pastorij Overmere

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6/07/2010 waarbij
goedkeuring wordt verleend aan de kaderovereenkomst tussen de gemeente Berlare en Eandis
met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing,
(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie (EDLB);
 Gelet op het ontwerp van contract met referentie BRLE-V/TC/15/14-1660 tussen gemeente Berlare
en Eandis voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. stookplaatsrenovatie pastorij Overmere;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 27.335,00 euro exclusief btw
of 33.075,35 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016,
op budgetcode 2210000/005000-PATRIMONIUM-Pastorij;
 Gelet op het principebesluit van het college van burgemeester en schepenen van 25/03/2016;
 Overwegende dat voor deze uitgave een visum van de financieel beheerder nodig is;
 Gelet op het feit dat de financieel beheerder dd een visum heeft verleend op 19/04/2016;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens welke werken in de pastorij nog nodig zijn;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat het college van burgemeester en schepenen
binnenkort een architect aanstelt die noodzakelijke werken zal oplijsten. Ondertussen zijn de
gemeentearbeiders bezig met te ontmantelen.
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
Verleent goedkeuring aan het contract met referentie BRLE-V/TC/15/14-1660 tussen gemeente
Berlare en Eandis voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. stookplaatsrenovatie pastorij Overmere.
Een geviseerd exemplaar van dit contract gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan Eandis, Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren EDLB-project: stookplaatsrenovatie JH De Kazerne

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6/07/2010 waarbij
goedkeuring wordt verleend aan de kaderovereenkomst tussen de gemeente Berlare en Eandis
met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing,
(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie (EDLB);
 Gelet op het ontwerp van contract met referentie BRLE-V/TC/15/14-1650 tussen gemeente Berlare
en Eandis voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. stookplaatsrenovatie JH De Kazerne;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14.235,97 euro exclusief btw
of 17.225,52 euro inclusief 21% btw;
 Gelet op het principebesluit van het college van burgemeester en schepenen van 25/03/2016;
 Overwegende dat het voorziene budget in het investeringsbudget van 2016 ontoereikend is om dit
project te realiseren;
 Overwegende dat daarom de financieel beheerder dd geen visum aflevert;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die blij is met de investering in jeugd en
ontmoeting;
 Gehoord de kanttekening van raadslid Vleminckx die aangeeft dat het om een behoorlijke
investering gaat en zich afvraagt of dit verantwoord is als er volgend jaar geen gemotiveerde jonge
mensen meer zouden zijn om JH De Kazerne te bestendigen;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die aangeeft dat het een gemeentelijk gebouw
dat een andere bestemming kan krijgen indien nodig;
 Gehoord het antwoord van schepen Van Driessche dat ze vertrouwen heeft in de bestuursploeg
van JH De Kazerne en dat ze het belangrijk vindt om de locatie in orde te hebben om jonge
mensen kansen te geven. Bovendien geeft ze aan dat een grondige aanpak echt noodzakelijk is,
omdat de verwarming afgelopen winter een aantal keer is uitgevallen.
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
Verleent goedkeuring aan het contract met referentie BRLE-V/TC/15/14-1650 tussen gemeente
Berlare en Eandis voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. stookplaatsrenovatie JH De Kazerne.
Een geviseerd exemplaar van dit contract gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Neemt kennis van het geweigerde visum van de financieel beheerder dd, maar wijst, op basis van art.
160 §1 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 en latere wijzigingen, de voorgestelde opdracht
toch toe en legt de noodzakelijke verhoging van het betrokken budget ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan Eandis, Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

9.

Goedkeuren verkoop deel perceel: Tamboerkensstraat

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad;
 Gelet op het ons besluit van 27/04/2011 goedkeuren verkoop deel perceel: Tamboerkensstraat
voor het plaatsen van een elektricteitscabine;
 Overwegende de vraag van de heer en mevrouw Bert Dierick – Isabele De Ruyck, Wipakkerstraat
38, 9290 Berlare tot aankoop van een perceeltje gemeentelijke grond Berlare 1 ste afdeling Sectie C
nr. 285W3 (deel);
 Overwegende dat het hier gaat om een klein perceel met onregelmatige configuratie;
 Gelet op het besluit van 14/08/2014 van de deputatie tot afschaffen van buurtweg nr. 136;
 Overwegende het opmetingsplan verricht door landmeter–expert Annelies De Troyer Belsele;
 Overwegende het schattingsverslag van 14/07/2015 van Landmeter-expert Stijn D’haese;
 Overwegende dat geen andere partijen aanpalende eigendom bezitten;
 Gelet op het akkoord van de heer en mevrouw Bert Dierick – Isabele De Ruyck, Wipakkerstraat 38,
9290 Berlare tot aankoop van een perceeltje gemeentelijke grond Berlare 1ste afdeling Sectie C nr.
285W3 (deel);
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Albrecht Arbyn die de verkoop betreurt, omdat de
ontmoetingsplaats van buurtcomité ’t Spieken (de naam van het comité verwijst trouwens naar dit
perceel) voor bijvoorbeeld de nieuwjaarsdrink, verdwijnt;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat voor buurtinitiatieven een tijdelijk
omleidingsbesluit voor de nodige veiligheid zorgt.
BESLUIT:

20 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, Ingrid Rogiers, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 stemmen tegen (Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn)

ART. 1
Keurt de verkoop ten bedrage van 15.100,00 euro goed aan de heer en mevrouw Bert Dierick –
Isabele De Ruyck, Wipakkerstraat 38, 9290 Berlare tot aankoop van een perceeltje gemeentelijke
grond Berlare 1ste afdeling Sectie C nr. 285W3 (deel) en zoals in het groen aangeduid op het
opmetingsplan van 26/02/2004 van een beëdigde meetkundige-schatter.
ART. 2
Bepaalt dat de opmetings-, schattings- en notariskosten eveneens ten laste zijn van de koper.
ART. 3
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare en de heer
Bob Pieters, gemeentesecretaris, Spinnerijstraat 18, 9290 Berlare om de verkoopakte namens de
gemeente te ondertekenen.
ART. 4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de heer en mevrouw Bert Dierick – Isabele De Ruyck, Wipakkerstraat 38, 9290 Berlare;
- de financieel beheerder.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Aanvaarden overdracht wegenis en wegzate met infrastructuur Frere Pachtersstraat

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 43, § 2, 12°;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/10/2007 houdende goedkeuren van de infrastructuur
verkaveling Elgim (Donklaan);
 Gelet op de stedenbouwkundige vergunning verleent aan Elgim nv, Lindestraat 13, 9240 Zele op
08/01/2008 met ref. V/562/2 voor een verkaveling van 18 loten;

 Gelet op het PV van definitieve oplevering van de werken van 10/09/2014 opgemaakt door
studiebureel Lesaffre nv;
 Overwegende dat Elgim nv, Lindestraat 13, 9240 Zele de wegenis, wegzate met infrastructuur
kosteloos wenst over te laten aan de gemeente Berlare;
 Overwegende dat het hier gaat over 2.089 m² van de percelen kadastraal bekend als Berlare 2de
afdeling Uitbergen sectie B nrs 1243S2 en 1241Z3;
 Overwegende dat deze grond werd opgemeten en aangeduid in gele kleur op het opmetingsplan
van landmeter-expert Lesaffre Henri, nv Studiebureel Lesaffre, Martelaarslaan 204A, 9000 Gent op
16/12/2015;
 Overwegende het ontwerp van akte opgemaakt door notaris Lutgard Hertecant te Overmere;
 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
Aanvaardt de kosteloze overdracht van de wegenis met bijhorende infrastructuur om bij het openbaar
domein te voegen van Elgim nv, Lindestraat 13, 9240 Zele. Zoals afgebeeld in gele kleur op het
opmetingsplan van 16/12/2015 met een oppervlakte van 2.089 m² en kadastraal bekend als Berlare
2de afdeling Uitbergen sectie B nrs 1243S2 en 1241Z3.
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit opmetingsplan gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Keurt de ontwerpakte van deze kosteloze afstand opgemaakt door notaris Lutgard Hertecant te
Overmere goed en geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriels, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290
Berlare en de heer Bob Pieters, gemeentesecretaris, Spinnerijstraat 18, 9290 Berlare om deze akte
namens de gemeente te ondertekenen.
ART. 3
Bepaalt dat de kosten voor opmeting, akte en registratie ten laste zijn van Elgim nv, Lindestraat 13,
9240 Zele.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren jaarrekening 2015, werkingsverslag 2015 en begroting 2016
Cultuurdijk

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op artikel 15 van deze statuten;
 Overwegende dat de rekening en jaarverslag 2015 en budget 2016 werden besproken en aanvaard
in de raad van bestuur van de projectvereniging van 03/03/2016;
 Overwegende dat rekening 2015 afsluit op een positief saldo van 90.413,13 euro;
 Gehoord de uitleg ter zitting door 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
Keurt het werkingsverslag 2015, de jaarrekening 2015 en het budget 2016 van de projectvereniging
Cultuurdijk goed, zoals ze werden aangenomen in de raad van bestuur van de projectvereniging van
3/03/2016 en waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.

ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
- stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE
- gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
- gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
- gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Advies verlenen jaarrekening 2015: kerkfabriek Sint-Martinus Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22/10/2014 betreffende de aktename van het
budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare jaarrekening 2015 heeft bezorgd aan
gemeente Berlare op 21/03/2016;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare de jaarrekening 2015 afsluit met volgende
saldi:
Saldo 2014
Exploitatie

€15.631,41

Investeringen

€1.196,48

Ontvangsten
€6.499,40

Gemeentelijke
toelage
€51.085,48

Uitgaven

Saldo 2015

€46.663,34

€26.552,95

€969,82

€226,66

 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
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
Adviseert de rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare gunstig.

ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000 GENT;
- De kerkfabriek Sint-Martinus Berlare, Dorp 32, 9290 BERLARE;
- bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Advies verlenen jaarrekening 2015: kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen
Overmere

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22/10/2014 betreffende de aktename van het
budget 2015 van de kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere;
 Overwegende dat de kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere jaarrekening 2015 heeft
bezorgd aan gemeente Berlare op 21/03/2016;
 Overwegende dat de kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere de jaarrekening 2015
afsluit met volgende saldi:
Saldo 2014

Ontvangsten

Gemeentelijke
toelage

Uitgaven

Saldo 2015

Exploitatie

€29.497,49

€5.642,28

€ 35.089,32

€50.579,94

€19.649,15

Investeringen

€-1.399,00

€

€

€

€-1.399,00

-

-

-

 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
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
Adviseert de rekening 2015 van de kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen Overmere gunstig.

ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000 GENT
- De kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen, Kerkstraat 82, 9290 Berlare
- bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Advies verlenen jaarrekening 2015: kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22/10/2014 betreffende de aktename van het
budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen jaarrekening 2015 heeft bezorgd
aan gemeente Berlare op 21/03/2016;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen de jaarrekening 2015 afsluit met
volgende saldi:
Saldo 2014

Ontvangsten

Gemeentelijke
toelage

Uitgaven

Saldo 2015

Exploitatie

€25.079,72

€2.459,59

€4.351,24

€24.864,45

€7.026,10

Investeringen

€546,00

€9.405,24

€

€5.000,00

€4.951,24

-

 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
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
Adviseert de rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen gunstig.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000 GENT;
- De kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen, Groenstraat 9, 9290 BERLARE;
- bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.

ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Logo Dender vzw: Gezonde
Gemeente

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat Logo Dender vzw gemeente Berlare en OCMW Berlare heeft uitgenodigd partner
te worden van het project ‘Gezonde Gemeente’;
 Overwegende de toelichting door Logo Dender vzw op 16/02/2016 aan vertegenwoordigers van
gemeente Berlare en OCMW Berlare;
 Overwegende de bespreking op 19/02/2016 met het gezamenlijke managementteam van
gemeente en OCMW en het college van burgemeester en schepenen waarin werd afgesproken in
te zetten op het project;
 Overwegende dat de drie partners in overleg een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst
hebben voorbereid voor de periode 2016-2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens voorzitter van OCMW Berlare;
 Naar aanleiding van het voorgestelde jaarthema ‘verslaving’ informeert raadslid Baeyens naar de
rol van de intergemeentelijke drugspreventieambtenaar hier in;
 Gehoord het antwoord van schepen Cooreman dat die betrokken wordt want dat het de bedoeling
is bestaande initiatieven te versterken. De huidige drugspreventieambtenaar gaat binnenkort een
nieuwe uitdaging aan, maar die werkt mee aan Gezonde Gemeente tot de opvolger overneemt.
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 volgende samenwerkingsovereenkomst met OCMW Berlare en Logo Dender vzw goed voor de
periode 2016-2018:
Artikel 1: voorwerp
Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de concrete samenwerking tussen de gemeente Berlare,
OCMW Berlare en Logo Dender vzw voor de implementatie van het project ‘Gezonde Gemeente’ dat
tot doel heeft het ontwikkelen van een performant lokaal gezondheidsbeleid.
Artikel 2: inwerkingtreding en duur
De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1/05/2016 en eindigt op 31/12/2018.
De samenwerkingsovereenkomst kan gedurende de looptijd door elk van de drie partijen opgezegd
worden met een aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
Wanneer één van de drie partijen ophoudt te bestaan, eindigt de samenwerkingsovereenkomst
automatisch.
Bij het verstrijken van de termijn van de samenwerkingsovereenkomst wordt de
samenwerkingsovereenkomst niet stilzwijgend verlengd.
De samenwerking kan verlengd worden middels het sluiten van een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst. Alle partijen maken hun intenties tot verdere samenwerking ten laatste
3 maanden voor het verstrijken van de termijn aan elkaar bekend.

Artikel 3: juridisch kader
De drie partijen erkennen dat deze samenwerkingsovereenkomst gelezen en gebruikt moet worden
binnen het algemeen wettelijk kader en met in acht name van volgende regelgeving in het bijzonder:








de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en latere wijzigingen
het preventiedecreet van 21 november 2003 en latere wijzigingen
het decreet lokaal sociaal beleid van 4 maart 2004 en latere wijzigingen
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
het OCMW-decreet van 18 december 2008 en latere wijzigingen
het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo’s
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus en
latere wijzigingen

Artikel 4: gezamenlijke engagementen en opdrachten
In 2016 - 2018 streven de gemeente en het OCMW van Berlare met de inhoudelijke ondersteuning
van Logo Dender vzw naar de realisatie van een meer performant gezondheidsbeleid.
De gemeente en het OCMW van Berlare willen deze vooruitgang eind 2018 toetsen aan volgende
criteria uit de groeimeter:








Langetermijnsvisie
Intersectorale samenwerking & netwerking
Burgerparticipatie
Capaciteit en bestuurskracht
Communicatie
Het lokaal bestuur als voorbeeld
Een mix van acties

Hiervoor installeren de gemeente en het OCMW van Berlare een stuurgroep die bestaat uit:
 Gunther Cooreman, voorzitter OCMW Berlare en schepen van sociale zaken, volksgezondheid,
senioren en tewerkstelling
 Hilde Van der Jeugt, secretaris OCMW Berlare
 Bob Pieters, gemeentesecretaris
 Steven Vandersnickt, schepen van sport, ruimtelijke ordening & stedenbouw, milieu & landbouw en
informatica
 Liesbet Cooreman, hoofdmaatschappelijk werker OCMW Berlare
 Catherine De Koker, stafmedewerker lokale besturen bij Logo Dender vzw
(of plaatsvervangende stafmedewerker in het kader van het gekozen jaarthema)
De gemeentelijke stuurgroep kan in de loop van het project uitgebreid worden met andere lokale
en/of bovenlokale partners op voordracht van de leden van de gemeentelijke stuurgroep.
De voorstellen die de gemeentelijke stuurgroep formuleert, worden gezamenlijk door de partners,
rekening houdend met elkaars draagkracht, uitgewerkt.
Artikel 5: opdrachten van de gemeente en het OCMW
De gemeente en het OCMW van Berlare engageren zich voor volgende beleidsdoelstellingen:
BELEIDSCOMPONENT 1: LANGETERMIJNSVISIE
Strategische doelstellingen
1. De gemeente en het OCMW van Berlare maken van gezondheid een strategische
beleidsintentie en nemen daarom gezondheid op in het meerjarenplan.

Operationele doelstellingen
1. De gemeente en het OCMW van Berlare agenderen het project ‘Gezonde Gemeente’ op de
gemeente- en OCMW-raad en laten het charter ‘Gezonde Gemeente’ en de
samenwerkingsovereenkomst goedkeuren.
2. Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau keuren jaarlijks een actieplan
rond gezondheid goed.
3. De gemeente en het OCMW van Berlare streven naar een plaats voor gezondheid in de BBC
en voorzien budget om de geplande acties met het Logo te realiseren.
BELEIDSCOMPONENT 2: INTERSECTORALE SAMENWERKING & NETWERKING
Strategische doelstellingen
1. De gemeente en het OCMW van Berlare nemen voor kennis- en netwerkopbouw deel aan
bovenlokale overlegtafels rond gezondheid.
2. De gemeente en het OCMW van Berlare betrekken lokale en bovenlokale professionals bij het
opzetten van gezondheidsbevorderende acties en projecten.
Operationele doelstellingen
1. De gemeente en het OCMW van Berlare nemen voor kennis- en netwerkopbouw deel aan
bovenlokale overlegtafels rond gezondheid die door Logo Dender vzw georganiseerd worden
(o.a. regionale intervisies en infomomenten).
2. Voor de praktische uitwerking van een actie of project worden ad hoc werkgroepen opgericht.
BELEIDSCOMPONENT 3: BURGERPARTICIPATIE
Strategische doelstelling
1. De gemeente en het OCMW van Berlare betrekken lokale verenigingen bij het opzetten van
gemeentelijke acties.
Operationele doelstelling
1. De gemeente en het OCMW van Berlare betrekken lokale organisaties in functie van specifieke
projecten. Deze organisaties worden in eerste instantie via de adviesraden op de hoogte
gebracht van het algemene project ‘Gezonde Gemeente’.
- Volgende adviesraden worden betrokken: senioren, cultuur, sport, milieu, jeugd en
middenstand
BELEIDSCOMPONENT 4: CAPACITEIT EN BESTUURSKRACHT
Strategische doelstellingen
1. De gemeente en het OCMW van Berlare voorzien voldoende ruimte zodat de betrokken
ambtenaren de verschillende acties grondig kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
2. De betrokken ambtenaren volgen regelmatig een vorming over gezondheidsbevordering en
ziektepreventie.
BELEIDSCOMPONENT 5: COMMUNICATIE
Strategische doelstelling
1. De gemeente en het OCMW van Berlare stimuleren lokale verenigingen en lokale professionals
om het logo ‘Gezonde Gemeente’ consequent te gebruiken in interne en externe
communicatie over gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
Operationele doelstellingen
1. De gemeente en het OCMW van Berlare publiceren jaarlijks enkele artikels over
gezondheidsbevordering en ziektepreventie die Logo Dender vzw aanlevert in het
gemeentelijk infoblad, en hebben aandacht voor gezondheidsthema’s via hun sociale
mediakanalen.

2. De stuurgroep bezorgt het logo ‘Gezonde Gemeente’ aan de ad hoc werkgroepen met de
vraag hun samenwerkingspartners te stimuleren dit logo consequent te gebruiken bij
activiteiten in het kader van het ruime thema gezondheid, geïnitieerd vanuit de gemeente
en/of het OCMW.
BELEIDSCOMPONENT 6: HET LOKAAL BESTUUR ALS VOORBEELD
Strategische doelstelling
1. De uitvoerende mandatarissen geven het goede voorbeeld.
Operationele doelstellingen
1. De gemeente en het OCMW van Berlare organiseren jaarlijks volgens de principes van
projectmatig werken een aantal gezondheidsbevorderende acties voor het eigen personeel.
Deze acties worden beschreven in het actieplan.
2. De schepenen en OCMW-voorzitter uiten hun betrokkenheid bij gemeentelijke
gezondheidsacties. Zij stimuleren daarnaast de raadsleden om gezondheidsacties in Berlare te
ondersteunen.
BELEIDSCOMPONENT 7: EEN MIX VAN ACTIES
Strategische doelstelling
1. De gemeente en het OCMW van Berlare organiseren jaarlijks volgens de principes van
projectmatig werken en qua strategie verschillend een aantal gezondheidsbevorderende acties
voor de brede bevolking en voor specifieke doelgroepen.
Operationele doelstelling
1. De gemeente en het OCMW van Berlare focussen in het kader van deze
samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2016 op het thema ‘verslavingen’.
2. De gemeente en het OCMW van Berlare focussen in het kader van deze
samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2017 op het thema ‘gezonde voeding’.
3. De gemeente en het OCMW van Berlare focussen in het kader van deze
samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2018 op het thema ‘bewegen’.
Artikel 6: opdrachten van het Logo
Logo Dender vzw zorgt voor inhoudelijke ondersteuning. Dit houdt onder meer in:
 dat Logo Dender vzw voorstellen formuleert over gezondheid en het gemeentelijk meerjarenplan
en de jaarlijkse beleidsnota.
1
 dat Logo Dender vzw voorstellen formuleert voor nieuwe lokale acties en lokale projecten .
 dat Logo Dender vzw de wetenschappelijke correctheid van lokale acties en lokale projecten
nagaat.
 dat Logo Dender vzw mee instaat voor de uitwerking van deze nieuwe lokale acties en lokale
projecten.
 dat Logo Dender vzw op vraag van de gemeentelijke stuurgroep instaat voor
deskundigheidsbevordering.
 dat Logo Dender vzw een aantal regionale uitwisselingsmomenten per jaar organiseert voor
deelnemende gemeenten.
Logo Dender vzw heeft hiervoor vrijblijvend verschillende materialen ter beschikking:
 Een vragenlijst met externe ondersteuningsservice voor het peilen naar lokale behoeften
 Thematische fiches over gezondheid in de beleids- en beheerscyclus
 Een publicatie met belangrijke gezondheidsindicatoren
1

Het betreft hier steeds acties en projecten die kaderen binnen de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen en het
thema ‘Gezondheid en milieu’.

 Een groeimeter voor het monitoren van de voortgang van het gemeentelijk gezondheidsbeleid
 Uitgewerkte acties en projecten
 Gepersonaliseerde promotiematerialen (2 vlaggen, 2 PVC spandoeken, 2 beachvlaggen)
Artikel 7: externe projectcommunicatie
Bij elke actie en project dat opgezet wordt binnen het project ‘Gezonde Gemeente’ wordt het logo
‘Gezonde Gemeente’ gebruikt of een afsluitende tekstuele claim (“Een actie/project in het kader van
‘Gezonde Gemeente”) op zoveel mogelijk communicatiedragers en worden de promotiematerialen
ingezet.
Bij elke actie en project dat opgezet wordt binnen het project ‘Gezonde Gemeente’ waarover
getwitterd wordt, gebruikt men op Twitter de hashtag ‘#GezondeGemeente’.
Bij acties en projecten die voortvloeien uit het project ‘Gezonde Gemeente’ waarover met de pers
gecommuniceerd wordt, worden alle partijen steeds geïnformeerd.
Voor acties en projecten die in samenwerking met de ondertekenende partijen georganiseerd worden,
wordt door de hoofdorganisator in de communicatie steeds verwezen naar deze samenwerking. Dit
gebeurt met de vermelding ‘In samenwerking met [naam partij]’ en/of de toevoeging van het logo
van de partij.
Artikel 8: interne communicatie
Stafmedewerker Catherine De Koker is voor de gemeente en het OCMW van Berlare de vaste
contactpersoon bij Logo Dender vzw.
Bob Pieters is voor Logo Dender vzw de vaste contactpersoon bij de gemeente Berlare.
Liesbet Cooreman is voor Logo Dender vzw de vaste contactpersonen bij het OCMW van Berlare.
De gemeente Berlare bezorgt aan Logo Dender vzw een uittreksel van de beslissing tot ondertekening
van het charter ‘Gezonde Gemeente’.
Artikel 9: financieel kader
De gemeente en het OCMW van Berlare kunnen rekenen op begeleiding van Logo Dender vzw. Aan
deze begeleiding zijn geen kosten verbonden.
Aan de externe ondersteuningsservice bij de behoeftepeiling zijn wel kosten verbonden. De kosten
worden vooraf door Logo Dender vzw transparant gecommuniceerd. De gemeente en het OCMW van
Berlare kiezen zelf of zij gebruik maken van deze services of niet.
Kosten die verbonden zijn aan lokale acties en projecten zijn ten laste van de gemeente en het OCMW
van Berlare . Hieronder wordt verstaan: publicaties, mailings, onkostenvergoedingen externe sprekers,
huur zalen, aanmaak promotiemateriaal, …
ART. 2
Machtigt Katja Gabriëls, burgemeester, en Bob Pieters, gemeentesecretaris, om namens gemeente
Berlare deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan:
 Logo Dender vzw, Kareelstraat 100 bus 1 te 9300 AALST
 OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29 te 9290 BERLARE
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

16.

Onderschrijven kapitaalsverhoging Eandis Assets

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 en artikel 43 §2 20°;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finiwo;
 Gelet op het feit dat het verwerven van aandelen netbeheerder uitdrukkelijk behoort tot het
maatschappelijk doel van Finiwo;
 Gelet op de aangetekende brief van 11/03/2016 van Finiwo;
 Overwegende de motiveringsnota van Finiwo, waaruit blijkt dat de raad van bestuur van Finiwo
principieel heeft beslist toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in te tekenen op de
aangeboden kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarden dat de oprichting van Eandis
Assets daadwerkelijk plaatsvindt na het vervullen van de hieraan gekoppelde opschortende
voorwaarden, het decreet op de intergemeentelijke samenwerking effectief wordt aangepast om
de financieringsverenigingen toe te laten in het kapitaal van Eandis Assets en de algemene
vergadering van Eandis Assets Finiwo toelaat als nieuwe vennoot;
 Overwegende dezelfde motiveringsnota, waaruit blijkt dat het exacte investeringsbedrag van
Finiwo in Eandis Assets pas wordt vastgesteld na een bevraging van de deelnemers en dat op basis
van hun interesse in het investeringsvoorstel;
 Overwegende dat dit een onverwachte opportuniteit is, dat de financieel beheerder adviseert om
deze opportuniteit te grijpen, maar dat die niet is opgenomen in budget 2016 en daarom niet kan
worden geviseerd door de financieel beheerder dd, maar zal worden verwerkt in de eerstvolgende
budgetwijziging;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, 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
Verzoekt Finiwo voor rekening van de gemeente Berlare de kapitaalverhoging van Eandis Assets te
onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 188.510,91 euro.
ART. 2
Kiest voor de inbreng van eigen middelen waarbij tegen uiterlijk 29 juni 2016 de vereiste middelen
aan Finiwo zullen worden gestort, nadat Finiwo de definitieve verdeling van de investering heeft
gecommuniceerd.
ART. 3
Neemt kennis van het geweigerde visum van de financieel beheerder op 13/04/2016, maar wijst, op
basis van art. 160 §1 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 en latere wijzigingen, de voorgestelde
opdracht toch toe en legt de noodzakelijke verhoging van het betrokken budget ter goedkeuring voor
aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging.
ART. 4
Maakt een afschrift voor verder gevolg over aan:
- Finiwo, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 BRUSSEL;
- alain.petit@intermixt.be;
- de financieel beheerder.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

17.

Goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering Finiwo 26/06/2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot heden en meer bepaald
artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op de deelname van gemeente Berlare aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband
‘Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot
Finiwo;
 Gelet op de oproep aan de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van Finiwo
die bijeengeroepen wordt op 26/06/2016 per aangetekend schrijven van 29/03/2016;
 Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
 Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers op de algemene
vergadering bepaalt;
 Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave is van de
activiteiten die Finiwo in 2015 heeft ontwikkeld;
 Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt over zijn
controlewerkzaamheden;
 Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële situatie van Finiwo
voor het boekjaar 2015 en dat de resultatenverdeling is opgemaakt conform de statutaire
bepalingen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht.
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
Verleent, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, goedkeuring aan de
dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van Finiwo op
29/06/2016, zijnde:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2015
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging participatie
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers, de heren René Kets volmachtdrager en Piet Vandoolaeghe,
plaatsvervangend volmachtdrager, van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van Finiwo van 26/06/2016, op het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 de heer René Kets, Turfputstraat 54, 9290 Berlare;
 de heer Piet Vandoolaeghe, Kruisstraat 3, 9290 Berlare;
 intercommunale Finiwo, t.a.v. de heer Alain Petit, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 3 bus 6,
1000 BRUSSEL.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

18.

Goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering Blijdorp III:
14/06/2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering
van deze vereniging op 14/06/2016 die bijeengeroepen werd per aangetekend schrijven van
13/04/2016;
 Overwegende het feit dat de agenda van de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur is
vastgesteld zoals hierna opgenomen in ART. 1;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht.
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, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, de dagorde van de
Algemene Vergadering van Blijdorp III van 14/06/2016 goed:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (08/12/2015);
2. Rekeningen 2015 – kwijting bestuurders en commissaris-revisor;
3. Activiteitenverslag 2015 van Blijdorp III;
4. Persoonsvolgende Financiering;
5. Varia.
ART. 2
Draagt de aangeduide vertegenwoordiger van de gemeente Berlare, zijnde Wim Arbijn, voor de
Algemene Vergadering van Blijdorp III op 14/06/2016, op zijn stemgedrag voor deze algemene
vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad terzake.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Blijdorp, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout;
- de heer Wim Arbijn, Kruisstraat 45 te 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Kennisnemen wijzigen verkeersreglement vanaf 1/01/2017 en bepalen standpunt
met betrekking tot uitzonderingen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 16/03/1968 betreffende de politie over het wegverkeer en meer bepaald
artikel 9;
 Gelet op titel II van het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 houdende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en het ministerieel besluit van
07/05/1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare
weg;
 Gelet op het feit dat het verkeersreglement in Vlaanderen vanaf 1/01/2017 een algemene
snelheidsbeperking invoert van 70 km/u op gewone wegen buiten de bebouwde kom, in plaats van
de tot op heden gekende 90 km/u;

 Overwegende dat via een aanvullend reglement van deze standaardregeling kan worden
afgeweken tot maximum 90 km/u;
 Overwegende de brief van 15 maart 2016 van het Agentschap Wegen en Verkeer (wegbeheerder
gewestwegen) over deze materie, waarin het agentschap meldt dat voor een gedeelte van de
N407 en N467 nog geen specifieke regeling voorzien is, dat het het niet opportuun vindt om in
deze specifieke context af te wijken van de algemeen geldende bepalingen en dat het dus daarom
voorstelt in deze gedeeltes vanaf 1 januari 2017 een snelheidsbeperking van 70 km/u in te stellen
(nieuwe standaardregel);
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in het besluit van 1 april 2016 geen
bezwaren heeft tegen de gewijzigde snelheidsregimes voorgesteld in de brief van het Agentschap
Wegen en Verkeer;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad in kennis wil
stellen van het schrijven van het Agentschap Wegen en Verkeer en daarom uitstel heeft gevraagd
aan het agentschap om opmerkingen over te maken;
 Overwegende dat gemeente Berlare het Save Charter heeft ondertekend;
 Gehoord de uitleg ter zitting door 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
Neemt kennis van de wijzigingen in het verkeersreglement en het voorstel van het Agentschap Wegen
en Verkeer van 15 maart 2016 betreffende de snelheidsbeperking 70 km/u – 90 km/u op de
gewestwegen in gemeente Berlare.
ART. 2
Gaat akkoord met de gewijzigde snelheidsbeperking in het gedeelte van de Kerkstraat en de
Brugstraat zoals weergegeven op het meegestuurde plan, toegevoegd als bijlage. Als gevolg van dit
standpunt is er vanaf 1 januari 2017 in Berlare geen weg meer waar meer dan 70 km/u mag worden
gereden.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.

Goedkeuren aanvullend reglement: geschrankt parkeren Tamboerkensstraat

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
de artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Overwegende dat het parkeren in de Tamboerkensstraat chaotisch verloopt en dat bussen
daardoor moeilijk doorgang hebben;
 Overwegende dat de buurtbewoners van 15 april 2015 tot en met 15 mei 2015 opmerkingen
konden geven over het ontwerp;
 Overwegende de opmerkingen van de buurtbewoners op het ontwerp;
 Overwegende dat het geschrankt parkeren tijdens de Technische Commissie Verkeer van
04/06/2015 werd besproken en positief werd geadviseerd;

 Overwegende dat er een plan met aanduiding van de parkeerplaatsen wordt gehecht aan deze
beslissing;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Albrecht Arbyn die verwonderd is dat deze beslissing zo lang
op zich liet wachten;
 Gehoord het antwoord van schepen Wim Arbijn dat wegens omstandigheden prioriteit is gegeven
aan uitvoering in de Van Tieghemstraat (problematiek foutief parkeren) en Wipakkerstraat (samen
met wegenwerken).
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
Voert in de Tamboerkensstraat tussen huisnummer 1 tot en met 37 en 34 tot en met 41 geschrankt
parkeren op de rijbaan in, volgens plan gehecht aan deze beslissing.
De volgende maatregelen worden ingevoerd:
 het parkeren is toegelaten aan de rechterzijde of linkerzijde, afhankelijk van de locatie;
 het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
 het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9a;
 de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa;
 wit omlijnde parkeervakken.
De parkeervakken worden aangebracht 5 meter verwijderd van kruispunten.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Lokale politiezone Berlare-Zele;
 Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 BRUSSEL.
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Goedkeuren aanvullend reglement: wijziging parkeersituatie ter hoogte van Baron
Tibbautstraat 67

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
de artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op
gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende
reglementen;

 Overwegende dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over volgende gewestweg: N445,
Baron Tibbautstraat;
 Overwegende de melding dat de zichtbaarheid op het aankomende verkeer voor bewoners en
klanten ter hoogte van Baron Tibbautstraat 67 sterk wordt bemoeilijkt door de geparkeerde
vrachtwagens;
 Overwegende dat de wijzigingen van de parkeersituatie ook de veiligheid van de fietsers verhoogd;
 Overwegende het advies van de Technische Commissie Verkeer van 18/03/2016, waarop het
Agentschap Wegen en Verkeer gunstig advies heeft gegeven;
 Overwegende het collegebesluit van 8/04/2016 betreffende het kennisnemen van het verslag en
het aanvaarden van aanbevelingen van de Technische Commissie Verkeer van 18/03/2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de vraag van raadslid Verhofstadt of met dit reglement al rekening is gehouden met de
toekomstige inrichting van een lokaal bedrijventerrein en het bevestigende antwoord hierop van
schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de melding van raadslid Verhofstadt dat er ook een parkeerproblematiek is aan het
kruispunt Baron Tibbautstraat/Loereveldstraat;
 Gehoord het antwoord van schepen Wim Arbijn die aangeeft dat deze problematiek niet onbekend
is voor het college, dat er al contact is geweest met wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer,
maar dat deze vooralsnog niet van plan is om in te grijpen.
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
Op de Baron Tibbautstraat ter hoogte van huisnummer 67 wordt volgende maatregel ingevoerd, voor
een afstand van 50 meter:
 het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en
minibussen;
 het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
 het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9b
 de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Lokale politiezone Berlare-Zele;
- Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000
BRUSSEL.
ART. 4
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
22.

Goedkeuren aanvullend reglement: buurtweg nr. 48 (Kloosterstraatje)

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
de artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 135, §2 van de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988 betreffende de taak van de
gemeente om te voorzien in een goede politie over de zindelijkheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen en artikel 130 bis betreffende de bevoegdheid van het college van
burgemeester en schepenen voor de tijdelijke politieverordeningen;

 Gelet op de wet van 16/03/1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 houdende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en het ministerieel besluit van
07/05/1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare
weg;
 Gelet op de hoofdstukken 2, 3 en 4 van het algemeen politiereglement (gemeentelijke
administratieve sancties) goedgekeurd in de gemeenteraad van 18/12/2008 en laatst aangepast in
de gemeenteraad van 28/10/2015;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 Overwegende de aanvraag van familie Meganck voor toegang tot de achterkant van de
appartementen gelegen te Kruisstraat 2, voor gemotoriseerde voortuigen;
 Overwegende het collegebesluit van 24/04/2015;
 Overwegende het verslag van de technische commissie verkeer van 8/05/2015;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die stelt dat deze weg vaak gebruikt wordt
door fietsers en wandelaars als veilige verbinding tussen Kruisstraat en Kloosterlandstraat, niet in
het minst door kinderen die naar school en naar de jeugdbeweging gaan, en dat de voorgestelde
wijziging zorgt voor een minder veilige situatie voor deze doelgroep en dat op vraag van een
private eigenaar, terwijl er voldoende parkeeralternatieven in de buurt zijn;
 Gehoord het antwoord van schepen Wim Arbijn dat hierover lang is gedebatteerd in de technische
commissie en dat het om een uitzonderlijke situatie gaat omdat de weg een private weg is;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die de moeilijkheid omwille van het private karakter
erkent, maar toch vraagt om een beslissing omtrent dit agendapunt uit te stellen om een overleg
te kunnen houden met de eigenaar van de weg;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat er drie overlegmomenten met de eigenaar
hebben plaatsgevonden;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die stelt dat CD&V-fractie zal tegenstemmen,
omwille van de hier uiteengezette argumentatie.
BESLUIT:

18 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, 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)

ART. 1
Verleent goedkeuring om een gedeelte van de buurtweg nr. 48 toegankelijk te maken voor
motorvoertuigen. Het gaat om het gedeelte van aan het kruispunt met Kruisstraat tot aan de
perceelgrens van perceel 3de afd., sectie D, nr. 1801s en perceel 3de afd., sectie D, nr. 1072n.
Dit wordt, ter hoogte van het kruispunt Kloosterstraatje - Kruisstraat gesignaleerd door:
 verkeersbord F45b, doorlopende weg
 bord ‘opgelet fietsers’
ART. 2
Van aan de perceelgrens van perceel 3de afd., sectie D, nr. 1801s en perceel 3de afd., sectie D, nr.
1072n tot aan het kruispunt met de Kloosterlandstraat is de toegang in beide richtingen verboden
voor iedere bestuurder. De maatregel geldt niet voor fietsers.
Dit wordt, ter hoogte van de bovengenoemde perceelgrens, gesignaleerd door:
 verkeersbord C3
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2
 belemmeringsbeugels en/of andere remmers

ART. 3
Bepaalt dat de kosten voor de signalisatie en de plaatsing ten laste zijn van de aanvrager.
ART. 4
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
 de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel
 de lokale politie Berlare – Zele, Markt 50, 9240 Zele
 de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
23.

Interpellatie namens fractie N-VA: N467

DE RAAD,
 Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 27/03/2013 en meer bepaald
artikel 6 dat stelt dat agendapunten, aangebracht door een of meerdere raadsleden, een voorstel
van beslissing, een motie of een interpellatie inhouden;
 Gelet op het schrijven van 18/04/2016 van raadslid Vleminckx namens de N-VA-fractie om een
agendapunt toe te voegen met betrekking tot de stand van zaken van de N467 Emiel
Hertecantlaan;
 Overwegende de toelichting in het schrijven:
- Daar er via kanalen gecommuniceerd (o.a. gemeenterapport van een krant) wordt dat een
van de prioriteiten van het Schepencollege, in het bijzonder van de burgemeester, de
heraanleg van het gedeelte N467 Brugstraat, Emiel Hertecantlaan, Sint-Annaplein is
- Dat in het werkbezoek van de gouverneur te lezen staat dat AWV al lang ontwerpplannen
klaar heeft voor deze doortocht van de N467 maar dat de gemeente zich niet kan vinden in de
voorgestelde weginrichting. (Er werd een tegenvoorstel ingediend)
- Van zodra er een akkoord is met het Vlaams gewest AWV kunnen de plannen voor de
heraanleg eindelijk gemaakt worden
- Daar we vernomen hebben dat dit project zelfs niet opgenomen is in de meerjarenplanning
van het AWV tot 2018???
 Overwegende dat de N-VA-fractie, volgend uit de toelichting, twee vragen stelt:
- Of het correct is dat het project niet opgenomen is in de meerjarenplanning van het AWV tot
2018
- Hoe ver het momenteel staat met de onderhandelingen, kan er al een realistische startdatum
– termijn meegegeven worden, die in het verleden gecommuniceerd werd naar de bewoners
van de straten als ten vroegste in 2013, het kan misschien 2014 zijn.
 Gehoord het antwoord ter zitting door burgemeester Gabriëls, gestaafd met ontwerpplannen:
“In de periode 2009-2013 hebben er verscheidene gesprekken plaatsgevonden over de herinrichting
van de N467 en het Sint-Annaplein.
Het AWV en de gemeente zijn niet tot een akkoord gekomen. Reden: handelskern-parkeren +
centrumfunctie.
De N467 is één van de belangrijkste assen in Berlare. Langs de E. Hertecantlaan bevinden zich de
meeste voorzieningen (winkels, banken, kantoren). In de gemeente Berlare is er duidelijk nog veel
detailhandel aanwezig. Gemeentebestuur Berlare wenst daarom voldoende parkeerplaatsen te
behouden. De plannen opgemaakt door Arcadis bevatten, volgens de gemeente, te weinig
parkeermogelijkheden (nog ca. 1/3 van de huidige capaciteit). Bovendien is de Sint-Annakapel met
Sint-Anna-ten-Drieënbeeld en omringend perk met bidbank sinds 7 juli 2014 beschermd als
monument. Dit beperkt de mogelijkheden om extra parkeerplaatsen in te richten op het SintAnnaplein.

Bovendien is de weg in de ontwerpplannen teveel geconcipieerd als enkel doorgangsweg en wordt
infrastructureel geen rekening gehouden met de centrumfunctie. Dit is voor het bestuur eveneens een
gemiste kans.
Het gemeentebestuur legt een nieuw ontwerp voor aan de GBC, met verschillende mogelijkheden.
De eerste mogelijkheid is het meest gelijkaardig aan de laatst ontworpen toestand van Arcadis. In dit
opzicht is de N467 een echte doorgangsweg. Dit sluit eerder aan bij de visie van het AWV.
De tweede en laatste mogelijkheid weerspiegelen de wens van het gemeentebestuur, namelijk meer
parkeerplaatsen in de dorpskern van Berlare.
Recent heeft er een nieuw overlegmoment plaatsgevonden tussen AWV en de gemeente.
Zowel AWV als de gemeente zijn van mening dat we door middel van overleg tot een gezamenlijk
gedragen ontwerp kunnen komen.
Het gemeentebestuur wenst met de heraanleg de verkeersveiligheid te verhogen en de handelskern
te versterken.
In dit opzicht werd er een nieuwe GBC opgestart. Aan het einde van de vergadering was er een
consensus over het deel Hoekskensweg – Sint-Annaplein (deze consensus moet wel nog worden
geformaliseerd). Er is nog geen consensus over de herwerking van de plannen van het deel van de
weg richting Brugstraat.
De GBC komt opnieuw samen op het moment dat AWV nieuwe plannen klaar heeft. Het Vlaams
Gewest voorziet altijd pas budget op het moment dat de plannen klaar zijn en de onteigeningen
rond.”
24.
24.1

Varia
Raadslid Baeyens informeert naar de opvolging van de motie die de gemeenteraad op 27
januari 2016 heeft goedgekeurd met betrekking tot heraanleg plantvlakken N445 en N407.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het antwoord van minister Weyts vandaag met de post
is binnengekomen. Ze leest de inhoud van de brief voor en laat de brief bezorgen aan de
raadsleden.
Over de partijgrenzen heen wordt vastgesteld dat de minister niet van plan is iets aan de
situatie te wijzigen en dat dit een trieste zaak is voor vele jaren.
Schepen Wim Arbijn geeft mee dat aan het Agentschap Wegen en Verkeer is gevraagd om
signalisatie aan te brengen “Opgelet zachte berm”. Het Agentschap heeft echter tot nu enkel
reflectoren aangebracht in de plantvakken.
Raadslid Baeyens merkt op dat de minister ook verwijst naar een overleg met gemeente
Berlare op 19 februari 2015. Zonder de discussie van de voorbije raden opnieuw te openen,
blijft hij van mening dat het de verantwoordelijkheid was van het college om dit op te volgen.
Voorzitter De Gucht vindt niet dat het college hier verantwoordelijkheid draagt. Je bent pas
politiek verantwoordelijk als je effectief kan ingrijpen. Bij een gewestweg is dat niet het
college van burgemeester en schepenen, maar de Vlaams minister, bevoegd voor mobiliteit.

24.2

Raadslid Marc Van Driessche meldt dat er problemen zijn met het digitale toegangssysteem
van de sporthallen in Berlare en Overmere.
Schepen Vandersnickt erkent dat er problemen zijn, mede ook omdat de externe projectleider
de firma waarmee gemeente Berlare in zee ging, in de loop van de implementatie heeft
verlaten.
De gemeentesecretaris vult aan dat de administratie recent een evaluatie heeft gemaakt en
zich beraadt, samen met het college, over te nemen stappen.

24.3

Raadslid Vleminckx informeert naar de stand van zaken in verband met de verkoop van het
pand Dorp 47.
Burgemeester Gabriëls meldt dat het dossier normaal gezien in de raad van mei wordt
behandeld.
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