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DE VOORZITTER OPENT OM 20 UUR STIPT DE VERGADERING.

OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren notulen zitting van 30 november 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 de vraag van raadslid Vandoolaeghe om ook de uiteengezette visie van voorzitter De
Gucht op kasteel en bijgebouwen te notuleren;
 Gehoord dat de voorzitter hier niet op in gaat.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 30 november 2016 november 2016 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Bekrachtigen burgemeestersbesluit 2/12/2016 betreffende een tijdelijke opheffing
van het visverbod op het Donkmeer

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald de artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de artikelen 133, 134 ter en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het politiereglement Donkmeer en Kasteelpark, goedgekeurd in de gemeenteraad van
14/09/2016 en meer bepaald artikel 3 dat een visverbod instelt van 1 december tot en met 31
januari;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 2/12/2016 met betrekking tot een tijdelijke opheffing van
het visverbod op het Donkmeer;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld, op basis van diverse
meldingen over diefstal van het jonge visbestand, met als doel de sociale controle op de site te
verhogen;
 Overwegende dat de gemeenteraad dit burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet,
vervalt het burgemeestersbesluit onmiddellijk;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 2/12/2016 met betrekking tot een tijdelijke opheffing van
het visverbod op het Donkmeer.
ART. 2
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- lokale politie Berlare-Zele
- afdeling openbare werken / Donkwachter
- de sanctionerende ambtenaren
- stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief
centrum Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
- de procureur des Konings te Dendermonde
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
- de politierechtbank.

ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren verlofregeling 2017 gemeentepersoneel

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14/10/2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, hernomen in de gemeenteraad van 26/01/2009
en latere aanvullingen en wijzigingen, zoals laatst in de gemeenteraadszitting van 23/12/2015;
 Gelet in zonder op art. 261 van deze rechtspositieregeling;
 Gelet op de voorgebrachte lijst van verloren feestdagen in 2017 waaruit blijkt dat drie feestdagen
op een zaterdag of zondag vallen (1 januari, 11 november en 24 december);
 Overwegende het voorstel van verlofregeling 2017 voor enerzijds de begeleiding van de
buitenschoolse kinderopvang en voor anderzijds het overige gemeentepersoneel;
 Overwegende de bespreking in het hoog overlegcomité van 12/12/2016 en het unanieme positieve
advies;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:

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

ART. 1
Gaat akkoord om de feestdagen, na verloop van de feestdag, die vallen op een zaterdag of zondag in
2017 (1 januari, 11 november en 24 december) te vermelden op de verloffiche als vrij te nemen dag
op basis van de gepresteerde arbeidsuren van het personeelslid.
ART. 2
Voorziet op vrijdag 26 mei, maandag 10 juli, maandag 14 augustus en vrijdag 3 november geen
publieksuren.
Er is dus geen permanentie vereist en iedereen mag kiezen om al dan niet verlof te nemen, met
uitzondering van de begeleiding van de buitenschoolse kinderopvang (zie art. 3).
ART. 3
Aanvaardt de verlofregeling 2017 voor de begeleiding van de buitenschoolse kinderopvang als volgt:
 drie verloren feestdagen op zaterdag of zondag (1 januari, 11 november en 24 december) worden
na verloop van de feestdag op de verloffiche als vrij te nemen dag vermeld op basis van de
gepresteerde arbeidsuren van het personeelslid;
 collectieve verlofdagen op vrijdag 26 mei, maandag 14 augustus en vrijdag 3 november 2017
 zomerwerking:
Opvang Berlare: gesloten van maandag 10 juli tot en met vrijdag 21 juli 2017;
Opvang Overmere: gesloten van maandag 24 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017;
Opvang Uitbergen: gesloten van maandag 17 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017.
Aan de begeleiding wordt verplicht verlof opgelegd voor de periode dat de locatie sluit waarin
hij/zij tewerkgesteld is, tenzij onderlinge wisselingen mogelijk zijn voor de dienst. De begeleiding
van de locatie Uitbergen kan gedurende 1 week ingeschakeld worden in één van de andere locaties.
 kerstverlof: Berlare zal de enige locatie zijn die geopend is nl. van 26 december 2017 tot en met 5
januari 2018.
Begeleidsters/begeleiders verbonden aan de geopende locatie dienen te werken, eventueel
aangevuld met twee vrijwillige begeleidsters/begeleidsters van een andere locatie. De anderen
nemen verplicht verlof op. Op vraag kan voor max. twee personen een uitzondering gemaakt
worden. Op die manier waarborgen we de continuïteit in de begeleiding.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg wordt bezorgd aan de personeelsdienst.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

4.

Goedkeuren wijzigen reglement algemene gemeentebelasting

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op het artikel 43 §2 15° van dit decreet over de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake belastingen en retributies;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 betreffende het goedkeuren van de algemene
gemeentebelasting;
 Overwegende dat in art. 7 punt a van het huidige reglement voor de heffing van de algemene
gemeentebelasting enkel sprake is van de referentiepersoon. Dit wil zeggen dat men niet kan
genieten van dit verlaagd tarief indien een ander lid van het gezin, behalve de referentiepersoon,
recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen om dit artikel in die zin te willen
bijstellen;
 Overwegende dat voor het overige de algemene gemeentebelasting onaangeroerd blijft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Herziet het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 betreffende het goedkeuren van het reglement van
de algemene gemeentebelasting.
ART. 2
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december
2019 een algemene gemeentebelasting volgens onderstaande modaliteiten.
ART. 3
De belasting bedraagt 55,00 euro per jaar en per gezin zoals bepaald in art 5 van dit besluit.
ART. 4
De belasting wordt berekend per jaar. Ieder begonnen jaar wordt hierbij als volledig aangerekend,
met dien verstande dat alleen de toestand op 1 januari in aanmerking wordt genomen. De leden van
ieder gezin ingeschreven in de bevolkingsregisters en werkelijk verblijvend in de gemeente op
1 januari van het aanslagjaar. De inschrijving in de bevolkingsregisters is beslissend tenzij
andersluidend bewijs.
ART. 5
Het begrip 'gezin' wordt verstaan als hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij een
vereniging van twee of meer personen die -al dan niet door familiebanden gebonden- gewoonlijk
eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en samen wonen.
ART. 6
De belasting is solidair per gezin en wordt gevestigd ten laste de referentiepersoon van het gezin.
ART. 7
Onderhavige belasting is niet verschuldigd door de inwoners van de assistentiewoningen opgericht
door het OCMW Berlare.
ART. 8
a) Brengt de belasting terug naar 20,00 euro per jaar en per gezin:
voor gezinnen waarvan de referentiepersoon of lid van het gezin recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet
betreffende de verplichte verzekering, gecoördineerd op 14/07/1994 met latere wijzigingen en
woonachtig is in de gemeente Berlare op 01 januari van het aanslagjaar. Hiertoe dient de
gemeente jaarlijks een aanvraag in bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), die via
magneetband de gegevens ter beschikking stelt teneinde deze te integreren in het bestand met de
belastingplichtige inwoners.

b) Brengt de belasting terug naar 40,00 euro per jaar en per gezin:
voor gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het
aanslagjaar geniet van de toekenning van het leefloon op basis van de wet van 07/08/1974
tot instelling van het recht op een leefloon, met latere wijzigingen.
ART. 9
Belastingschuldigen die niet met verlaagd tarief op het belastingkohier werden opgenomen en
niettemin menen ervoor in aanmerking te komen, dienen hun aanspraak op het verlaagd tarief te
doen uiterlijk binnen de twee maanden na het overhandigen van het aanslagbiljet. De na vermelde
termijnen ontvangen aanspraken doen het recht op vermindering vervallen.
ART. 10
De behoorlijk ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen dienen ingediend te worden bij
het gemeentebestuur Berlare, Dorp 22 te 9290 Berlare en vergezeld te zijn van het attest van het
ziekenfonds of van het OCMW waaruit blijkt dat de belastingschuldige of, in geval van toepassing van
art. 8 punt a, lid van het gezin, op 1 januari van het aanslagjaar genieter was van het verlaagd tarief.
ART. 11
Vordert de belasting in door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het college van burgemeester en schepenen.
ART. 12
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
ART. 13
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de financieel
beheerder.
ART. 14
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30/05/2008 zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover zij
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
ART. 15
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 16
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 §2 15°;
 Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Heft voor het aanslagjaar 2017 een aanvullende belasting ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente Berlare op 1 januari van het aanslagjaar.
ART. 2
Stelt het percentage van de belasting vast op 7% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
ART. 3
Bepaalt dat de vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting door toedoen van het bestuur
der directe belastingen zullen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 §2 15°;
 Gelet op de artikelen 298 en 464 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Gelet op de omzendbrief 2013/4 van 22/03/2013 houdende de onderrichtingen voor het opstellen
van een strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019);
 Gelet op de omzendbrief 2016/2 van 13/09/2016 houdende de onderrichtingen voor de
aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente:
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2017 vast op 1.100.
ART. 2
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2017 in de werking van Hulpverleningszone Oost

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 134 van de wet van 15/5/2007 betreffende de civiele veiligheid;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/10/2014 houdende het goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst Hulpverleningszone Oost;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2014 houdende het goedkeuren van de
verdeelsleutel voor Hulpverleningszone Oost;
 Gelet op het schrijven van Hulpverleningszone Oost van 6/12/2016 met betrekking tot budget 2017
en de dotatie 2017 voor gemeente Berlare;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Neemt kennis van de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Oost, keurt deze dotatie goed en
verwerkt deze in de gemeentelijke beleidsdocumenten, in het bijzonder in budget 2017:
- Exploitatiebudget: 356.810,85 euro
ART. 2
Maakt een afschrift van de besluit over aan:
- Hulpverleningszone Oost, Oude Vest 150 te 9200 DENDERMONDE;
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren wijzigen reglement belasting op afgifte administratieve stukken

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op het artikel 43 §2 15° van dit decreet over de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake belastingen en retributies;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het gemeentelijke reglement belasting op afgifte van administratieve stukken van
18/12/2013;
 Gelet op het koninklijk besluit van 23/06/2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs;
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 15/03/2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen
ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en de kaarten en
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen;
 Gelet op de omzendbrief van F.O.D. Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en
Bevolking, van 06/09/2016, inhoudend de herziening van de vergoedingen ten laste van de
gemeente op basis van de gezondheidsindex;
 Gelet op de omzendbrief van F.O.D. Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en
Bevolking, van 06/09/2016, inhoudend de modaliteiten van de spoedprocedures voor de uitreiking
van elektronische identiteitsdocumenten in 2017 en de afschaffing van de uitreiking van voorlopige
identiteitsdocumenten in de provincies vanaf 15/01/2017;
 Gelet op artikel 61 van het Koninklijk Besluit van 23/03/1998 betreffende het rijbewijs, later
meermaals gewijzigd;
 Gelet op de omzendbrief van 26/11/2013 van F.O.D. Mobiliteit omtrent de retributie afleveren
internationale rijbewijzen;
 Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken lasten voor de gemeente
meebrengt en dat het billijk is hiervoor van de belanghebbende een belasting te eisen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen om
- de belasting op de normale procedure voor een elektronische identiteitskaart voor een Belg
van 12 jaar of ouder en van een verblijfsdocument voor een vreemde onderdaan van 12 jaar
en ouder ongewijzigd te laten;
- de belasting op de normale procedure voor een elektronische identiteitskaart voor een
Belgisch kind onder de 12 jaar ongewijzigd te laten;
- om de belasting op de normale procedure voor een biometrische kaart en verblijfstitel voor
een vreemde onderdaan van derde landen ongewijzigd te laten
- om de belasting op de afgifte van reispassen aan Belgen van 18 jaar en ouder, kartonnen
verblijfsbewijzen aan niet-Belgen, een rijbewijs bankkaartmodel en een voorlopig rijbewijs
bankkaartmodel en een internationaal rijbewijs ongewijzigd te laten;
- enkel wijzigingen door te voeren in de procedures spoed en extreme spoed;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid

Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 betreffende de belasting op afgifte
administratieve stukken op met ingang van 01 januari 2017.
ART. 2
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december
2019, een belasting op de afgifte van de in artikels 3, 4, 5, 6, 7 en 9 vermelde administratieve
stukken. De belasting valt ten laste van de personen of instelling aan wie deze stukken door de
gemeente op verzoek of ambtshalve wordt uitgereikt.
ART. 3
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/01/2017 tot en met 31/12/2019 voor aanvraag via normale
procedure:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder en van een
verblijfsdocument voor een vreemde onderdaan van 12 jaar en ouder, op 20,00 euro;
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belgisch kind onder de 12 jaar, op 7,00 euro;
 van een biometrische kaart en verblijfstitel voor een vreemde onderdaan van derde landen,
op 20,00 euro;
ART. 4
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/01/2017 tot en met 30/06/2017 voor aanvraag via
spoedprocedure met levering in de gemeente:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder, voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar en van kaarten en verblijfsdocumenten voor een vreemde onderdaan,
op 105,00 euro;
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/07/206 tot en met 31/12/2019 voor aanvraag via
spoedprocedure met levering in de gemeente:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder, voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar en van kaarten en verblijfsdocumenten voor een vreemde onderdaan,
op 85,00 euro;
ART. 5
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/01/2017 tot en met 30/06/2017 voor aanvraag via extreme
spoedprocedure met levering in de gemeente:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder, voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar en van kaarten en verblijfsdocumenten voor een vreemde onderdaan,
op 193,00 euro;
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/07/2017 tot en met 31/12/2019 voor aanvraag via extreme
spoedprocedure met levering in de gemeente:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder, voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar en van kaarten en verblijfsdocumenten voor een vreemde onderdaan,
op 125,00 euro;
ART. 6
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/01/2017 tot en met 30/06/2017 voor aanvraag via extreme
spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij F.O.D. Binnenlandse Zaken te Brussel:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder en voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar, op 115,00 euro;
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/07/2017 tot en met 31/12/2019 voor aanvraag via extreme
spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij F.O.D. Binnenlandse Zaken te Brussel:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder en voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar, op 95,00 euro;
ART. 7
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/01/2017 tot en met 31/12/2019 voor het tweede en volgend
identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen
van éénzelfde gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn, aangevraagd via spoedprocedure in de
gemeente of via extreme spoedprocedure met levering in de gemeente of via extreme
spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij F.O.D. Binnenlandse Zaken te Brussel op 55,00
euro;

ART. 8
De tarieven vermeld in artikels 3, 4, 5, 6 en 7 bestaan uit: gemeentebelasting + de vergoeding zoals
bepaald in het Ministerieel Besluit van 15/03/2013, jaarlijks te herzien op basis van de schommelingen
van de gezondheidsindex.
ART. 9
Stelt het bedrag van de belasting als volgt vast:
- op de afgifte van reispassen (zowel voor gewone als spoedprocedure) aan Belgen van 18 jaar
en ouder: 4,00 euro, boven de kostprijs aangerekend door F.O.D. Buitenlandse Zaken;
- op de afgifte van kartonnen verblijfsbewijzen aan niet-Belgen: 2,00 euro;
- op de afgifte van een rijbewijs bankkaartmodel en een voorlopig rijbewijs bankkaartmodel:
5,00 euro boven de kostprijs aangerekend door F.O.D. Mobiliteit;
- op de afgifte van een internationaal rijbewijs: 4,00 euro boven de kostprijs aangerekend door
F.O.D. Mobiliteit.
ART. 10
De belasting dient vereffend te worden op het ogenblik van de aanvraag van het administratieve stuk.
Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.
ART. 11
De belastingschuldigen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden
vanaf de datum van de inning of bij inkohiering binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de financieel
beheerder.
ART. 12
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30/05/2008, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek voor zover ze niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.
ART. 13
Maakt afschriften van deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid.
ART. 14
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
9.

Goedkeuren derdebetalersovereenkomst Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van
18/12/2013, en meer bepaald operationele doelstelling 3.2: gemeente Berlare behoudt haar
inspanningen voor inwoners die sociaal/financieel onder druk staan en onderzoekt de effectiviteit
van nieuwe initiatieven;
 Overwegende dat gemeente Berlare geen middelbaar onderwijsinstellingen op het grondgebied
heeft en scholieren zich dus dienen te verplaatsen naar omliggende gemeenten en steden;
 Overwegende de besprekingen in de gemeenteraden van 22/06/2016 en 14/09/2016 die aan dit
besluit vooraf gaan;
 Overwegende dat de budgettaire impact van deze maatregel geraamd wordt op 17.000,00 euro en
dat dit budget is voorzien in budget 2017;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om een sociale correctie in
te voeren voor specifieke doelgroepen;
 Overwegende dat de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn vraagt om deze overeenkomst te laten
ingaan vanaf 1 februari 2017;

 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe namens de CD&V-fractie dat 10% het
absolute minimum is en er op meer ambitie was gehoopt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Marc Van Driessche dat de N-VA-fractie het voorstel steunt
en hoopt dat het deel gaat uitmaken van een duurzamer mobiliteitsbeleid met onder meer
aandacht voor fietspaden en fietsenstallingen.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de overeenkomst van derdebetaler goed met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Oost-Vlaanderen voor de subsidiëring van volgende abonnementtypes:
 gemeente Berlare betaalt 75% van het abonnement Buzzy Pazz bij VT’s en VG’s voor 12- tot en
met 24-jarige Berlarenaren
 gemeente Berlare betaalt 75% van de Omnipas 60+ VT en VG-abonnement voor 60- tot en met
64-jarige Berlarenaren;
 gemeente Berlare betaalt 10% van het abonnement Buzzy Pazz met een geldigheidsperiode van
één maand, drie maand en één jaar voor 12- tot en met 18-jarige Berlarenaren.
De overeenkomst van derdebetaler, afgesloten tussen de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en
gemeente Berlare, maakt integraal deel uit van deze beslissing. Een behoorlijk geviseerd exemplaar
gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Machtigt mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, en de heer Bob Pieters, gemeentesecretaris, om
namens gemeente Berlare deze overeenkomst te ondertekenen.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20 te 2800 MECHELEN;
 dienst vergunningen;
 dienst bevolking en burgerlijke stand;
 financieel beheerder.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Goedkeuren belastingsreglement voor prestaties geleverd door politiepersoneel ten
behoeve van derden

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 inzake de bevoegdheid
 en van de gemeenteraad en artikel 43 §2 15° inzake het vaststellen van gemeentebelastingen en
het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering, en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het algemeen politiereglement (GAS) goedgekeurd in zitting van 14/09/2016;
 Overwegende dat dit reglement wel in administratieve sancties voorziet, maar dat ook de inzet van
politiepersoneel en bijhorend materiaal een kostprijs heeft die heden niet kan worden
aangerekend, doch finaal wel mee dient te worden betaald door de gemeente;
 Overwegende dat deze inzet dan het gevolg is van een begane overtreding of van veroorzaakte
overlast en het niet meer dan billijk is dat de overtreder voor de veroorzaakte kosten instaat,
ongeacht de eventuele bestraffing van de eigenlijke overtreding;
 Overwegende dat deze belasting in geen geval een bijkomende sanctie is, maar de belasting
slechts dient om de door de politie extra gemaakte kosten te recupereren of het gebruik van
materiaal door te rekenen;

 Overwegende dat voor een objectieve behandeling van dossiers het goed is vooraf de berekening
van de kostprijs van prestaties en materiaal door en van het politiepersoneel vast te leggen
 Gelet op de bespreking in het politiecollege van 18/07/16;
 Overwegende de intentie om eenzelfde belasting aan te nemen in de hele politiezone Berlare-Zele;
 Gelet op hetzelfde belastingsreglement dat reeds eerder door de gemeenteraad van Zele werd
goedgekeurd;
 Gelet op de opmerking van 17/11/2016 van het Agentschap Binnenlands Bestuur aangaande het
gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 van de gemeenteraad van Berlare betreffende een
retributiereglement prestaties geleverd door gemeentepersoneel ten behoeve van derden waarbij
op het verschil van het betwiste en niet-betwiste deel wordt gewezen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag tot duiding van raadslid Baeyens bij het bedrag van 150,00 euro voor vervoer;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat het niet enkel over vervoer gaat, ook over
de gedeeltelijke recuperatie van kosten eigen aan tijdelijke opsluiting in het politiekantoor.
BESLUIT:

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

ART. 1
Er wordt, ten voordele van de gemeente Berlare, met ingang van 01/01/2017 en eindigend op
31/12/2018 een belasting ingevoerd voor prestaties geleverd door het politiepersoneel van de
politiezone Berlare-Zele ten behoeve van derden.
ART. 2:
De belasting is verschuldigd door degenen die de interventie noodzakelijk maken. Degene die hen
opdracht of toelating gaf en de eigenaar, voor zover aangenomen en bewezen kan worden dat de
eigenaar effectief schuldig of medeplichtig is, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
ART. 3:
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
§1. Het weghalen van bromfietsen, autovoertuigen, mobilhomes, aanhangwagens, caravans:
terugvorderen van de door de gemeente betaalde takel- en stallingskosten. Het gemeentebestuur zal
de door haar te betalen factuur van de takel- en stallingskosten ter staving van de aanslag voorleggen
aan de belastingplichtige.
§2. Het bewaren en stallen van bromfietsen, autovoertuigen, mobilhomes, aanhangwagens, caravans:
15 euro/dag. Elk begonnen dag wordt als een volledige dag geteld.
§3. Het gebruik van een wielklem: 25 euro/dag. Elk begonnen dag wordt als een volledige dag geteld.
§4. Vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten
gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen naar huis, naar een
verpleeginstelling of naar een politiekantoor: 150 euro.
§5. Vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar een politiekantoor of naar een andere
eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis,
verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.): 150
euro.
ART. 4:
De onder artikel 3 opgesomde belastingen dienen te worden vereffend na het verstrekken van de
diensten van de politie en dit op basis van een contant betaling tegen afgifte van een betalingsbewijs
of een door het gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek. Bij gebreke van betaling wordt de
belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
ART. 5:
De belastingplichtige kan bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en
schepenen. Het bezwaar moet op straffe van nietigheid, schriftelijk gebeuren. Het bezwaar moet, op
straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de

inning van de belasting, of in geval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
ART. 6:
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden ingesteld bij
de rechtbank van eerste aanleg te Gent door middel van een verzoekschrift op tegenspraak, waarvan
sprake is in de artikelen 1034 bis tot 1034 sexies van het Gerechtelijk Wetboek. Het beroep moet, op
straffe van verval, worden ingesteld binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing
aan de bezwaarindiener of zijn vertegenwoordiger.
ART. 7:
Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake directe rijksbelastingen.
ART. 8:
Past artikel 9 van gemeenteraadsbesluit van 14 september 2016 betreffende het retributiereglement
voor prestaties geleverd door gemeentepersoneel ten behoeve van derden aan als volgt: “Bij gebrek
aan betaling in der minne wordt de retributie ingevoerd bij wijze van burgerlijke rechtsvordering voor
wat betreft het betwiste gedeelte, en bij toepassing van het dwangbevel zoals geregeld in artikel 94
van het gemeentedecreet voor het niet-betwiste gedeelte.”
ART. 9:
Afschriften van deze beslissing zullen bezorgd worden aan de toezichthoudende overheid, de
financieel beheerder en de politiezone Berlare-Zele.
11.

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

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald het artikel 43 §2 3° en de artikelen 146 en 147;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus zoals gewijzigd tot op heden, dat uitvoering en inhoudelijke invulling geeft aan de
artikelen 146 en 147 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de omzendbrief 2016/2 van 15/07/2016 houdende de onderrichtingen voor de
aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, met een positief advies in zitting van
14/11/2016;
 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 7/12/2016;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die meent dat de meerderheid wat ze niet
ophaalt bij de burger door de aanvullende belasting op de personenbelasting onaangeroerd te
laten, onrechtstreeks opstrijkt via de BOT-bijdrage bij de waterfactuur en dat dit hard aankomt bij
grotere gezinnen (meer verbruik) die het financieel krap hebben;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt en schepen Wim Arbijn die stellen dat de BOTbijdrage een door de Vlaamse overheid verplicht opgelegde maatregel is om de burger te laten
betalen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Berlare heeft, net als andere gemeenten, die
BOT-bijdrage op 1,4% bepaald. Maar in tegenstelling tot vele andere gemeentebesturen heeft het
de aanvullende belasting op de personenbelasting altijd op 7% gehouden. 1% minder is dat dan
de vorige meerderheid; over tien jaar huidige meerderheid betekent dat ca. 5 miljoen euro die niet
bij inwoners is opgehaald;
 Gehoord de stelling van raadslid Vandoolaeghe dat de huidige meerderheid de aanvullende
belasting op de personenbelasting heeft kunnen verlagen van 8 naar 7%, omdat het resultaat op
kasbasis van de vorige meerderheid dat toeliet, en dat de meerderheid vandaag de grote
investeringen, nochtans opgenomen in het verkiezingsprogramma, voor zich uit schuift;
 Gehoord het antwoord van voorzitter De Gucht dat de meerderheid bewust heeft gekozen voor
belastingverlaging, dat het ervoor kiest om de tering naar de nering te zetten en dat op basis van
context en voortschrijdend inzicht beslist wordt op bepaalde projecten nog niet uit te voeren;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die argumenteert waarom volgens hem de
voorziene kredieten voor de herbestemming van het kasteel onder geraamd zijn en de aanvulling

door raadslid Baeyens die van mening is dat voor dergelijk bedrag een concretere visie en plan van
aanpak nu al voorhanden mogen zijn;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt en voorzitter De Gucht dat de raming gemaakt is
binnen de contouren van het huidige meerjarenplan en dat er dus de jaren nadien wellicht nog
budgetten zullen moeten worden ingeschreven, dat in de huidige meerjarenplanning niet alleen
een uitgavenzijde maar ook een inkomstenzijde is gebudgetteerd (subsidies), waardoor de huidige
nettokost voor Berlare voor dit project wordt geraamd op 500.000,00 euro, dat dit dus een
goedkopere oplossing is dan een nieuw administratief centrum en bovendien een geknipte manier
om dit schitterend patrimonium voor de toekomst te bewaren en te beheren.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2019 vast volgens de voorliggende beleidsdocumenten en
financieel samengevat volgens onderstaande tabel:
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

1.457.107

2.899.461

1.772.243

954.706

1.014.179

1.071.817

A. Uitgaven

12.231.553

12.301.373

13.410.819

14.102.730

14.412.860

14.489.339

B. Ontvangsten

13.688.660

15.200.834

15.183.061

15.057.436

15.427.039

15.561.156

7.734.640

8.932.912

9.128.454

9.002.644

9.298.678

9.327.898

5.954.020

6.267.922

6.054.608

6.054.793

6.128.362

6.233.258

-2.850.404

782.069

-4.265.508

-1.355.747

-658.613

-1.053.383

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

3.004.695

1.209.955

4.843.334

3.416.930

2.149.223

3.048.123

B. Ontvangsten

154.291

1.992.024

577.826

2.061.183

1.490.610

1.994.740

III. Andere (B-A)

1.658.617

-1.026.560

-898.814

-725.728

-695.808

-522.799

A. Uitgaven

1.043.884

1.029.510

898.814

725.728

995.808

1.022.799

1. Aflossing financiële schulden

1.043.884

1.029.510

898.814

725.728

995.808

1.022.799

1.a Periodieke aflossingen

1.043.884

1.029.510

898.814

725.728

995.808

1.022.799

2.702.500

2.950

300.000

500.000

300.000

500.000

1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van
financiële schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen

2.700.000
2.500

2.500

2.500

2.500

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

450
265.319

2.654.970

-3.392.079

-1.126.769

-340.242

-504.366

2.506.643

2.771.962

5.426.932

2.034.853

908.084

567.842

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat
(IV+V)

2.771.962

5.426.932

2.034.853

908.084

567.842

63.476

2.771.962

5.426.932

2.034.853

908.084

567.842

63.476

VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere
verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

1.823.796

3.234.045

2.095.478

1.231.261

1.432.667

1.446.448

13.688.660

15.200.834

15.183.061

15.057.436

15.427.039

15.561.156

11.864.864

11.966.789

13.087.583

13.826.175

13.994.372

14.114.707

12.231.553

12.301.373

13.410.819

14.102.730

14.412.860

14.489.339

366.689

334.584

323.236

276.555

418.488

374.632

1.408.073

1.361.594

1.222.049

1.002.283

1.414.296

1.397.431

1.041.384

1.027.010

898.814

725.728

995.808

1.022.799

B. Nettokosten van schulden

366.689

334.584

323.236

276.555

418.488

374.632

Autofinancieringsmarge (I-II)

415.723

1.872.451

873.429

228.978

18.371

49.017

ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit samen met het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 in het kader
van het algemeen administratief toezicht binnen de 20 dagen zal worden overgemaakt aan de heer
Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 in een digitaal bestand zal
worden overgemaakt aan de Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Goedkeuren budgetwijziging 2016/1 gemeente Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald het artikel 43 §2 3° en de artikelen 154 en 157;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus;
 Overwegende dat de voorliggende BW 2016/1 werd opgemaakt in overeenstemming met de
onderrichtingen;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, met een positief advies in zitting van
14/11/2016;
 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 7/12/2016;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.

BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de budgetwijziging 2016/1 als volgt goed:
Resultaat op kasbasis

MJP 2016

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.070.777

1.772.243

A. Uitgaven

13.402.357

13.410.819

B. Ontvangsten

14.473.134

15.183.061

8.533.035

9.128.454

5.940.099

6.054.608

-2.675.694

-4.265.508

2.851.694

4.843.334

1.a. Belastingen en boetes

Budget 2016

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

176.000

577.826

1.291.872

-898.814

908.128

898.814

1. Aflossing financiële schulden

908.128

898.814

1.a Periodieke aflossingen

908.128

898.814

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2.200.000
2.200.000

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

-313.045

-3.392.079

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

3.559.032

5.426.932

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.245.987

2.034.853

3.245.987

2.034.853

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge

MJP 2016

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.389.667

2.095.478

A. Exploitatieontvangsten

14.473.134

15.183.061

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

13.083.467

13.087.583

13.402.357

13.410.819

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

318.890
1.227.018

Budget 2016

323.236
1.222.049

A. Netto-aflossingen van schulden

908.128

898.814

B. Nettokosten van schulden

318.890

323.236

Autofinancieringsmarge (I-II)

162.649

873.429

ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen administratief toezicht binnen de 20
dagen zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van de budgetwijziging 2015/1 in een digitaal bestand zal worden
overgemaakt aan de Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Goedkeuren budget 2017 gemeente Berlare: beleidsnota, financiële nota en
toelichting

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden en in het bijzonder op
het artikel 43 §2 °3 en de artikelen 148 tot en met 151;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 15/07/2016 houdende de onderrichtingen voor de
aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
 Overwegende dat het voorliggend budget 2017 werd opgemaakt in overeenstemming met de
onderrichtingen;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, met een positief advies in zitting van
14/11/2016;
 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 7/12/2016;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die een onevenwicht vaststelt: grote
investeringen (kasteel, dakrenovatie van een pand dat volgens hem beter wordt verkocht,
software, …) versus weinig maatregelen om armoede te bestrijden – ook de tussenkomst van 10%
in abonnement Buzzy Pazz bekoort hem niet;
 Gehoord enkele technische vragen van raadslid Vleminckx met betrekking tot aanleg
Boerenkrijgpark, verkoop onroerend goed en de buitensportterreinen en het antwoord hierop van
schepen Vandersnickt;
 Gehoord het herhaalde pleidooi van raadslid Vleminckx namens de N-VA-fractie om een overdekte
afscheidsruimte te voorzien bij de herinrichting van de begraafplaatsen;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat dit voor begraafplaats Berlare nog steeds
een optie is;
 Gehoord de opmerking van raadslid Vleminckx dat er geen investeringsbudget terug te vinden is
voor een nieuwe geluidsinstallatie in de raadzaal;

 Gehoord de vraag tot verduidelijking van raadslid Vleminckx bij de aankoop van stoelen in
Feestzaal Overmere en de duiding door schepen Malfliet dat dit uit een gebruikersbevraging komt:
de huidige stoelen zijn storend bij concerten en toneelvoorstellingen;
 Gehoord de vragen om inhoudelijk verduidelijking van raadslid Baeyens bij Recreatiepool Donk,
technieken Festivalhal Donkmeer, herinrichting museum en de stand van zaken met betrekking tot
de UiTpas, en de verduidelijking bij elk van deze items door schepen Malfliet;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die graag enkele investeringen had gezien voor JH
De Kazerne: geluidsisolerend glas in de zaal, verschuifbare wand naar achterste garage om grotere
activiteiten als een optreden of fuif te faciliteren, dubbel glas in de vergaderzaal en een buitendeur
die naar buiten draait (cf. veiligheid);
 Gehoord het antwoord van schepen An Van Driessche die stelt dat deze zaken ook al werden
besproken in de jeugdraad. Wat hinderlijk geluid buiten de muren betreft, investeert het jeugdhuis
in een geluidsmeter, maar het probleem situeert zich ook buiten zelf – niet alleen door bezoekers
van het jeugdhuis. Verder geeft de schepen aan dat het gemeentebestuur op termijn wil
investeren, maar het eerst wil de basis van de huidige werking consolideren en de vrijwilligers niet
verbranden door een intensievere werking op te dringen. Bovendien kunnen optredens en fuiven
ook op andere plaatsen in de gemeente worden gehouden;
 Gehoord raadslid De Palmenaer die een keukeninrichting voor SCC De Venne niet terugvindt in het
budgetvoorstel 2017;
 Gehoord dat dit is opgenomen in het project parking SCC De Venne en de consensus ter zitting om
het project anders te omschrijven tot ‘site SCC De Venne’.
BESLUIT:

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

ART. 1
Het budget 2017 bestaande uit de doelstellingennota, de financiële nota en de toelichting wordt
vastgesteld volgens de voorliggende beleidsdocumenten en financieel samengevat volgens
onderstaande tabel:
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget
954.706

A. Uitgaven

14.102.730

B. Ontvangsten

15.057.436

1.a. Belastingen en boetes

9.002.644

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

6.054.793
-1.355.747

A. Uitgaven

3.416.930

B. Ontvangsten

2.061.183

III. Andere (B-A)

-725.728

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten

725.728
725.728
725.728

1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-1.126.769

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.034.853

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

908.084

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

908.084

Bedrag
op 1/1

Mutatie

Bedrag
op 31/12

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

ART. 2
Bepaalt dat het afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen administratief toezicht binnen
de 20 dagen zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van het budget 2016 in een digitaal bestand zal worden overgemaakt aan de
Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Goedkeuren tarief drankprijzen gemeenteschool Uitbergen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 §3 en 43 §2 15°;
 Overwegende dat de gemeenteschool van Uitbergen momenteel dranken aanbiedt aan de
leerlingen tijdens speeltijden en middagpauze, tegen de volgende tarieven:
o water: 0,50 euro
o bruiswater: 0,50 euro
o chocomelk: 0,40 euro
o melk: 0,35 euro
o drankenkaart: 5,00 euro voor tien dranken naar keuze
o melkkaart (enkel voor kleuters in voor- en namiddag): 5,00 euro voor 30 bekers melk,
chocomelk of water
 Overwegende dat in het kader van het gezondheidsbeleid en in het kader van het label ‘BerlareGezonde Gemeente’ de directeur van gemeenteschool Uitbergen voorstelt om vanaf 1 januari 2017
enkel nog water, melk en chocomelk aan te bieden;
 Overwegende de bespreking met betrekking tot deze maatregel in de schoolraad van 6/10/2016;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2/12/2016 om ook
chocomelk te weren, omdat dit eveneens sterk suikerhoudend is;

 Overwegende het voorstel om de tarieven eenduidiger te hebben als volgt:
o water: 0,40 euro
o bruiswater: 0,40 euro
o melk: 0,40 euro
o drankenkaart: 4,00 euro voor tien dranken naar keuze
o melkkaart (enkel voor kleuters in voor- en namiddag): 5,00 euro voor 30 bekers melk
of water
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
BESLUIT:

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

ART. 1
Bepaalt dat gemeenteschool Uitbergen vanaf 2017 enkel nog volgende dranken zal aanbieden aan de
leerlingen tijdens speeltijden en middagpauze: water, bruiswater en melk.
ART. 2
Bepaalt de tarieven voor deze dranken vanaf 1 januari 2017 als volgt:
o water: 0,40 euro
o bruiswater: 0,40 euro
o melk: 0,40 euro
o drankenkaart: 4,00 euro voor tien dranken naar keuze
o melkkaart (enkel voor kleuters in voor- en namiddag): 5,00 euro voor 30 bekers melk
of water
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de financieel beheerder en de
directeur van gemeenteschool Uitbergen.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 5
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
15.

Goedkeuren takenpakket RioPact - gemeente 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op ons besluit van 18/12/2007 houdende goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tussen
De Watergroep en de gemeente Berlare betreffende de sanering van het door de VMW aan haar
abonnees geleverde water;
 Overwegende dat vanaf 01/01/2008 een bijdrage voor opvang en transport van afvalwater (BOT)
wordt aangerekend op de waterfactuur;
 Overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit vanaf 18/12/2013 deze bijdrage werd aangepast;
 Overwegende dat het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater een verdere
uitbouw, onderhoud en beheer vereist van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur en het gemeentelijk
rioleringsnet;
 Overwegende dat bepaalde taken van deze opdracht financiële, administratieve en technische
inspanningen vergt, die best kunnen uitgevoerd worden in samenwerking met een ervaren en
gespecialiseerd bedrijf;
 Overwegende dat De Watergroep, in samenwerking met Aquafin, daarom een specifiek
takenpakket voorstelt als takenlijst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel;
 Gelet op ons besluit van 18/12/2008 houdende ondertekening van de overeenkomst tussen de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente betreffende de uitbouw, het
onderhoud en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel met als bijlage de takenlijst voor
de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel;

 Overwegende dat sommige taken jaarlijks terug komen, andere taken eenmalig zijn en soms lopen
over meerdere jaren;
 Overwegende dat gemeente Berlare per jaar dan ook het takenpakket dient vast te stellen;
 Overwegende het voorstel Riopact-takenpakket 2017 als bijlage bij dit agendapunt met volgende
financiële raming (excl. btw):
- studies en coördinatie: 18.219,00 euro
- beheer infrastructuur: 64.086,00 euro
- projecten en aansluitingen: 24.641,00 euro
- flankerende services: 4.219,00 euro
 Overwegende dat in het budget 2017 de nodige kredieten werden voorzien;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het takenpakket 2017 voor Riopact-gemeente goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit
takenpakket gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Keurt de financiële planning van het in ART. 1 goedgekeurde takenpakket goed. Ze bevat ramingen
van de uurlonen en kosten voor materialen (excl. btw):
- studies en coördinatie: 18.219,00 euro
- beheer infrastructuur: 64.086,00 euro
- projecten en aansluitingen: 24.641,00 euro
- flankerende services: 4.219,00 euro
ART. 3
Bepaalt dat opdrachten door het college van burgemeester en schepenen worden toegewezen binnen
de voorziene kredieten.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De Watergroep
- Aquafin
- de financieel beheerder
- afdeling openbare werken
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Goedkeuren grondinnemingen Bosstraat op basis as built plan

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet het gemeenteraadsbesluit van 17/09/2007 houdende goedkeuren grondinnemingen
Bosstraat;
 Overwegende dat de ontwerper, Studiebureau "VDS.", Bruulstraat 47 te 9450 Haaltert,
ondertussen overgenomen door Arcadis Belgium NV;
 Overwegende dat de aankoop in der minne nog niet werd afgerond;
 Overwegende dat de uitgevoerde werken (‘as built’) afwijken van de optwerpopdracht, zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad van 18/12/2006 en 17/09/2007;
 Overwegende dat op basis van het ‘as built’ plan een nieuw schattingsverslag werd opgevraagd en
ontvangen;
 Overwegende dat de eigenaars schriftelijk akkoord gaan in der minne tot verkoop van een deel van
het perceel 1ste afd. Sie C nr. 512a voor een oppervlakte van 438,36 m²;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid
Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)

ART. 1
Keurt de wijzigingen van het onteigeningsplan en de tabel der onteigeningen goed volgens het as built
plan opgemaakt door studiebureau Arcadis op 3/11/2015.
ART. 2
Verleent volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de aankoop in der minne te
regelen op basis van het schattingsverslag
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren lokaal toewijzingsreglement voor de toewijzing van sociale
huurwoningen op het grondgebied van Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald de artikel 42 en 43;
 Gelet op het decreet van 15/07/1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1/01/2008, artikels 26 tot en met 29, gewijzigd
op 4/10/2013;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007 ter uitvoering van titel VII van de
Vlaamse Wooncode;
 Gelet op de ministeriële omzendbrieven van 27/02/2011;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22/01/2016 betreffende
de principiële goedkeuring tot wijzigen van het lokaal toewijzingsreglement;
 Overwegende het woonoverleg van 14 juni 2016;
 Overwegende het woonoverleg van 7 november 2016;
 Overwegende het positieve advies van OCMW Berlare van 17/11/2016;
 Overwegende het positieve advies van de raad van bestuur van CV Hulp in Woningnood van
14/11/2016;
 Overwegende het positieve advies van Woonaksent vzw van 1/12/2016;
 Overwegende het positieve advies van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement
Dendermonde CVBA van 26/11/2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt volgende voorrangsregels goed voor het lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen:
‘Gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen
Onderhavig toewijzingsreglement is van toepassing op het patrimonium dat gelegen is op het
grondgebied van gemeente Berlare en toebehoord aan de sociale huisvestingsmaatschappijen
werkzaam in Berlare (Overmere, Berlare, Uitbergen). Het reglement is niet van toepassing op de
woningen die verhuurd worden door het Sociale Verhuurkantoor Woonaksent.
Afwijking van het standaardluik toewijzingsreglement sociale huurwoningen
1. Lokale binding
a. Voorrangsregel lokale binding
Er wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder (cascade) die:
− in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van
groot-Berlare (Overmere, Berlare, Uitbergen);

-

in het verleden 10 jaar of meer effectief in gemeente Berlare (Overmere, Berlare en
Uitbergen) gewoond heeft.

De kandidaat-huurder dient hiervoor bij inschrijving een bewijsstuk voor te leggen.
b. Verhouding met andere voorrangsregels
De voorrangsregel op basis van lokale binding (art. 27 KSH) heeft uitwerking na toepassing van
1) rationele bezetting en 2) de absolute voorrangsregels (zowel de voorrangsregels uit het
standaardstelsel als de lokaal vastgestelde voorrangsregels in kader van een lokaal
toewijzingsreglement).
2. Doelgroepen
a. Ouderen
i. Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Berlare neemt een doelgroep ouderen op. Voor
de toepassing van dit reglement wordt de doelgroep ouderen als volgt gedefinieerd:
personen vanaf 65 jaar. Bij een koppel volstaat dat één van beide partners minimum 65
jaar is.
ii. De doelgroep ouderen krijgt voorrang bij de toewijzing van de sociale huurwoningen die
opgenomen zijn in bijlage 2 van dit reglement. Voor de overige sociale huurwoningen in de
gemeente geldt geen bijzondere voorrang voor ouderen
b. Langdurig zorgbehoevenden met een bepaalde graad van zelfredzaamheid
i.

Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Berlare neemt een doelgroep zorgbehoevenden
met een bepaalde graad van zelfredzaamheid op. Voor de toepassing van dit reglement
wordt deze doelgroep als volgt gedefinieerd: Een zorgbehoevende: is een persoon die
voldoet aan de volgende voorwaarde(n), dit zijn aparte voorwaarden, geen cascade:
 Geen leeftijdsvoorwaarde gekoppeld aan toewijzing
 Personen die in aanmerking komen voor een toewijzing van een aanleunflat:
 dienen minstens een score van 30 punten te hebben op de BELFOTO (Vlaamse
Zorgverzekering). Deze BELFOTO kan ingevuld worden door een gemachtigd
indicatiesteller (OCMW, mutualiteit, thuiszorgdiensten, …). Deze voorwaarde wordt
aangevuld met een attest dat voor minstens 36 maanden geldig dient te zijn.
OF
 moeten in het kader van de aanvraag “Tegemoetkoming hulp aan bejaarden”,
“integratietegemoetkoming” of “inkomensvervangende tegemoetkoming” via het
FOD in categorie 2 vallen (minstens 12 punten en maximum 15 punten). De
aanvraag hiervoor kan via het OCMW of gemeente. (gelijklopend met wat is
opgenomen in de eerste voorwaarde)

ii.

De nodige attesten dienen door de kandidaat-huurder aangeleverd te worden. De attesten
moeten bij toewijzing nog steeds geldig zijn. De attesten van de BELFOTO moeten bij
inschrijving en toewijzing een geldigheidsduur van 36 maanden hebben.

iii.

De doelgroep zorgbehoevenden met een bepaalde graad van zelfredzaamheid krijgt
voorrang bij de toewijzing van de sociale aanleunflats die opgenomen zijn in bijlage 3 van
dit reglement. Voor de overige sociale huurwoningen in de gemeente geldt geen
bijzondere voorrang voor deze doelgroep.

c. Verhouding met andere voorrangsregels
In verhouding met de absolute voorrangsregels uit het standaardluik gelden de afwijkende
toewijzingsregels als eerste absolute voorrangsregel.’

ART. 2
Keurt het gewijzigde lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen en zijn bijlagen goed. Een
behoorlijk geviseerd exemplaar van dit reglement en de bijlagen gaat als bijlage bij dit besluit.
ART.3
Het reglement treedt in werking op de eerste dag nadat gemeente Berlare goedkeuring van de
bevoegde minister heeft ontvangen. Bij gebrek aan een beslissing treedt het reglement in werking
negentig dagen nadat de administratie van de minister de ontvangst van het toewijzingsreglement
heeft gemeld.
ART. 4
Maakt dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Vlaams minister bevoegd voor wonen;
- Agentschap Inspectie RWO, afdeling toezicht, Koning Albert II-laan 19 bus 22 te 1210
BRUSSEL;
- CV Hulp in Woningnood, Gaver 70 te 9290 BERLARE;
- OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29A te 9290 BERLARE;
- Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement Dendermonde CVBA, Begijnhoflaan 24
te 9200 DENDERMONDE;
- Woonaksent vzw, Gentsesteenweg 1 te 9200 DENDERMONDE.
ART. 5
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Goedkeuren deelnemen proefproject Basisbereikbaarheid Vervoerregio Aalst toetreden tot vervoerregioraad

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikel 42 en 43;
 Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering van 18/12/2015 aan de conceptnota ‘Met
basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal
tegemoet komt aan de globale en lokale vervoersvraag’. (VR 2015 18.12 DOC1446/1bis);
 Gelet op het decreet van 8/07/2016 houdende ‘de invoering van een regelluw kader in functie van
de proefprojecten basisbereikbaarheid’;
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13/12/2002 betreffende het Netmanagement bij
VVM De Lijn;
 Overwegende dat de Vlaamse regering in de Conceptnota van 18/12/2015 drie proefregio’s voor
de realisatie van een Vervoerregioraad heeft aangeduid, m.n. Aalst, Mechelen en de Westhoek;
 Overwegende dat de gemeenten behorende tot de Vervoerregioraad een belangrijke rol krijgen in
de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer en de combimobiliteit;
 Overwegende dat voor de realisatie van een efficiënter openbaar vervoer medewerking gevraagd
wordt in de ontwikkeling van een bovenlokaal Mobiliteitsplan, dat binnen de Vervoerregioraad
wordt opgesteld;
 Overwegende dat op vrijdag 21 oktober 2016 een startoverleg plaatsvond, waarbij de Vlaamse
overheid van de gemeenten binnen de vervoerregio een formele beslissing vroeg om deel uit te
maken van de Vervoerregioraad;
 Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan
de werking en de overlegmomenten van dit proefproject, beschikbare informatie delen (o.m. uit
het eigen Mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
 Gelet op het principebesluit van het college van burgemeester en schepenen van 2/12/2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
De gemeente treedt toe tot de Vervoerregioraad Aalst in het kader van het proefproject rond
basisbereikbaarheid.
ART. 2
De schepen bevoegd voor Mobiliteit is de politieke vertegenwoordiger van de gemeente in de
Vervoerregioraad Aalst.
ART. 3
De gemeente laat zich ambtelijk vertegenwoordigen in de Vervoerregioraad Aalst door een deskundige
van de dienst vergunningen.
ART. 4
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van een gelaagd vervoermodel
binnen de proefregio en aan de mogelijke proefprojecten die hieruit kunnen volgen.
ART. 5
Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk Mobiliteitsplan,
worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de Vervoerregioraad in functie van de
opmaak van het Mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete
projecten.
ART. 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
ART. 7
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van de Vervoerregioraad Aalst.
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Goedkeuren projectsubsidies jeugd

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, zoals gewijzigd op 19/12/2014,
03/07/2015 en 20/05/2016;
 Gelet op het bestaande reglement ‘Erkenning en subsidiëring van het particuliere jeugdwerk in
Berlare’, zoals aangenomen bij het gemeenteraadsbesluit van 8/06/2009;
 Overwegende actieplan 1.3.3 van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 (Jeugdverenigingen
stimuleren om hun lokalen (brand)veilig en energiebewust te maken/houden), zoals goedgekeurd
in de gemeenteraadszitting van 18/12/2013;
 Overwegende dat in het budget van 2017 op AR 6493000 en BI 075001 een bedrag van 14.000,00
euro wordt voorzien voor jeugdprojectsubsidies;
 Overwegende dat vijf projecten tijdig werden ingediend;
- Chiromeisjes Overmere: aanpassen van lokalen voor verwarming, sanitair en isolatie
o Totale kost project: 20.122,00 euro
o Subsidievraag: 20.122,00 euro
o Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 6.737,5 euro
- Chirojongens Overmere: Van ruwbouw naar afgewerkte opbergruimte
o Totale kost project: 14.233,80 euro
o Subsidievraag: 13.939,55 euro
o Voorstel subsidiecommissie: 6.737,5 euro
- Chiromeisjes Berlare: nieuwe deur plaatsen + herstellen inkomdeur/nooddeur en vernissen
houten ondergrond
o Totale kost project: 784,04 euro
o Subsidievraag: 784,04 euro
o Voorstel subsidiecommissie: 425,00 euro
- Chirojongens Berlare: Aankoop van een afsluiting (vernieuwen huidige afsluiting, nieuwe poort,
cijfersloten en snoeien boom)
o Totale kost project: 2.711,60 euro
o Subsidievraag: 2.711,60 euro
o Voorstel subsidiecommissie: 0 euro

-







Jeugd Rode Kruis: Veiligheidsuitrusting lokaal
o Totale kost project: 2.606,34 euro
o Subsidievraag: 2.606,34 euro
o Voorstel subsidiecommissie: komen niet in aanmerking voor deze subsidies.
Overwegende de beoordeling van de subsidiecommissie op 09/11/2016 ;
Overwegende het advies van de jeugdraad van de algemene vergadering van 17/11/2016 waarin
een unaniem positief advies werd verleend aan de beoordeling door de subsidiecommissie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die vaststelt dat de voorbije jaren steeds
infrastructuurprojecten zijn aangevraagd. Misschien kunnen andere soorten projecten zoals
internationale uitwisseling nog eens onder de aandacht van de verenigingen worden gebracht.

BESLUIT:

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

ART. 1
Hecht goedkeuring aan de terugbetaling van volgende projecten, op basis van ingediende facturen:
- Chiromeisjes Overmere: aanpassen van lokalen voor verwarming, sanitair en isolatie: 6.737,5
euro
- Chirojongens Overmere: van ruwbouw naar afgewerkte bergruimte: 6.737,5 euro
- Chiromeisjes Berlare: nieuwe deur plaatsen + herstellen inkomdeur/nooddeur en vernissen
houten ondergrond: 425,00 euro
- Chirojongens Berlare: aankoop van een afsluiting (vernieuwen huidige afsluiting, nieuwe poort,
cijfersloten en snoeien boom): 0 euro
- Jeugd Rode Kruis: veiligheidsuitrusting lokaal: 0 euro
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien op AR 6494000
van BI 016000 in het budget van 2017.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de dienst vrije tijd;
- de financieel beheerder;
- voorzitter jeugdraad: Ruben De Gucht;
- Betrokken jeugdverenigingen.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.

Goedkeuren projectsubsidies noord-zuid

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/11/2011 houdende het subsidiereglement voor derdeen vierdewereldprojecten;
 Overwegende dat 6 projecten tijdig werden ingediend, waarvan er 6 voldoen aan de
subsidiecriteria;
 Overwegende de beoordeling van de dossiers op 24/10/2016 in de raad van bestuur van GROS
Berlare met volgend voorstel:
- Finado Ethiopië: Bouw van een sanitair blok in Yeka Wolya (lagere school).
Totale kostprijs project: 10.745 euro
Subsidievraag: 2.745,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.666,66 euro

-

Werkgroep Pater De Visscher: maken van schoolmeubilair en dichtmaken van twee
klassen in deeldorpen van Mwembe: Jamba Jambo, Potambesi en Domai.
Totale kostprijs project: 6.150,00 euro
Subsidievraag: 3.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.666,66 euro
- Oxfam wereldwinkel Berlare: tussenkomst in huur gebouw, promotie van fairtrade in
Berlare door verkoop in de wereldwinkel, sensibilisering en aanwezigheid op verschillende
evenementen.
Totale kostprijs project: 5.200,00 à 5.600,00 euro
Subsidievraag: 1.900,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.666,66 euro
- The Village vzw: PROUD-project. Bouw van dagcentrum voor kinderen met een
verstandelijke beperking in Kabale, Oeganda. In 2017 specifieke vraag voor ruwbouw keuken
en deel accommodatie personeel.
Totale kostprijs project: 18.000,00 euro
Subsidievraag: 3.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen 1.666,66 euro
- Rumahedi: noodhulp en verbeteren levensomstandigheden in Jhagajhiti in Nepal: vervangen
kapotte en verouderde waterbassin, organiseren medische noodhulpdag, herbouwen
crematieplaats.
Totale kostprijs project: 9.000,00 euro
Subsidievraag: 4.500,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.666,66 euro
- Face: in stand houden en verdere ontwikkeling van de Child Friendly School in het
crisiscentrum voor straatkinderen van El Salaam/Caïro
Totale kostprijs project: 9.000,00 euro
Subsidievraag: 2.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen 1.666,66 euro
 Overwegende het positief advies van de algemene vergadering van GROS Berlare op 23/11/2016;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

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

ART. 1
Hecht goedkeuring projectsubsidies aan volgende projecten:
- Finado Ethiopië: Bouw van een sanitair blok in Yeka Wolya (lagere school): 1.666,66 euro;
- Werkgroep Pater De Visscher: maken van schoolmeubilair en dichtmaken van twee klassen
in deeldorpen van Mwembe (Jamba Jambo, Potambesi en Domai): 1.666,66 euro;
- Oxfam wereldwinkel Berlare: tussenkomst in huur gebouw, promotie van fairtrade in
Berlare door verkoop in de wereldwinkel, sensibilisering en aanwezigheid op verschillende
evementen: 1.666,66 euro;
- The Village vzw: PROUD-project. Bouw van dagcentrum voor kinderen met een
verstandelijke beperking in Kabale, Oeganda. In 2017 specifieke vraag voor ruwbouw keuken
en deel accommodatie personeel: 1.666,66 euro;
- Rumahedi: noodhulp en verbeteren levensomstandigheden in Jhagajhiti in Nepal: vervangen
kapotte en verouderde waterbassin, organiseren medische noodhulpdag, herbouwen
crematieplaats: 1.666,66 euro;
- Face: in stand houden en verdere ontwikkeling van de Child Friendly School in het
crisiscentrum voor straatkinderen van El Salaam/Caïro: 1.666,66 euro.
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien op AR 6494000
van BI 016000 in het budget van 2017.

ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de dienst vrije tijd;
- de financieel beheerder;
- Willy Vertongen, voorzitter GROS, Molenstraat 37, 9290 BERLARE;
- Verantwoordelijke van de betrokken noord-zuidorganisaties.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Aangaan nieuwe partnerovereenkomst Protos vzw 2017-2019

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43 van dit decreet;
 Overwegende dat gemeente Berlare sinds 2009 een partnerovereenkomst heeft met v.z.w. Protos
om mee drinkwater te helpen voorzien in de Ecuadoraanse gemeente Rio Verde en haar
gehuchten;
 Overwegende dat de derde partnerovereenkomst (voor de periode 2014, 2015 en 2016) met v.z.w.
Protos is afgelopen;
 Overwegende de vraag van v.z.w. Protos om de partnerovereenkomst opnieuw te verlengen om
drinkwater te voorzien in nog andere gehuchten rond Rio Verde;
 Overwegende ook het voorstel van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
(GROS) om een nieuwe partnerovereenkomst af te sluiten met v.z.w. Protos;
 Overwegende dat een partnerovereenkomst in praktijk neerkomt op een dubbel engagement van
gemeente Berlare:
o het waterschap bekendmaken bij de inwoners;
o het waterschap financieel steunen voor drie jaar (2017, 2018 en 2019) met een
jaarlijkse toelage van 5.000,00 euro;
 Gelet op het feit dat de ondersteuning van een structureel project budgettair is opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd in zitting van 18/12/2013 (beleidsitem 016000 Hulp aan
het Buitenland op rekeningnummer 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere
overheidsinstellingen) en laatst aangepast in zitting van heden;
 Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

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

ART. 1
Gaat akkoord met het vernieuwen van de partnerovereenkomst met v.z.w. Protos, Flamingostraat 36
te 9000 GENT, waarbij gemeente Berlare zich engageert om het project drinkwatervoorziening in
verschillende gehuchten van Rio Verde in de provincie Esmeraldas in Ecuador financieel te
ondersteunen en bekend te maken.
ART. 2
Voorziet in de jaren 2017, 2018 en 2019 telkens 5.000,00 euro in het exploitatiebudget beleidsitem
016000 Hulp aan het Buitenland op rekeningnummer 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan
andere overheidsinstellingen.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Protos v.z.w., Flamingostraat 36 te 9000 GENT;
- De heer Willy Vertongen, voorzitter gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking,
Molenstraat 37, te 9290 BERLARE;
- de financieel beheerder;
- dienst vrije tijd.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

22.

Goedkeuren politieverordening Ronde van Vlaanderen 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg, gecoördineerd door het KB van 16/03/1968;
 Gelet op het KB van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
 Gelet op het KB van 10/08/1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
 Gelet op de Wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
 Gelet op de omzendbrief 22/07/2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
 Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20/07/2005 houdende diverse bepalingen;
 Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel
119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20/07/2005 houdende diverse
bepalingen;
 Gelet op de wet van 15/05/2006 tot wijziging van de wet van 8/04/1965 betreffende de
jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de
nieuwe gemeentewet en de wet van 24/04/2003 tot hervorming van de adoptie;
 Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de
gemeente;
 Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24/06/2013 betreffende gemeentelijke
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen;
 Gelet op het KB van 16/02/2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26/10/2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30/03/2009 betreffende de disciplines;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31/03/2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren van het gewijzigde
algemene politiereglement;
 Overwegende dat op zondag 2 april 2017 de wielerwedstrijd ‘Ronde van Vlaanderen voor heren
elite’ het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
 Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met
zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;
 Overwegende dat er tal van (commerciële) activiteiten langsheen de reisweg van de
wielerwedstrijd worden georganiseerd;
 Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich
al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van
deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden;
 Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten
op dezelfde locatie aangewezen is;
 Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten
onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz …
teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te
beperken;
 Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van
de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen
garanderen:
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle (commerciële) activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de
reisweg en de bestuurlijke overheid;

voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de
dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag in de marge van raadslid Albrecht Arbyn wat het gemeente Berlare kost om de
titel Dorp van de Ronde te mogen dragen;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat Berlare aan organisator Flanders Classics
20.000,00 euro per jaar betaalt onder de vorm van VIP-arrangementen in Oudenaarde. Het
gemeentebestuur is van plan een deel van die VIP-arrangementen te recupereren door ze aan te
bieden aan bedrijven.
-

BESLUIT:

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

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
ART. 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare
weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 2 april 2017 slechts
toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats
heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 31 januari
2017 bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet minstens volgende gegevens vermelden :
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres
van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten
worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of
deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal
genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
ART. 2
Ten laatste op 11 maart 2017 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers
hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de
vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
ART. 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als
motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
ART. 4

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een besloten
plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een
inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking
wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 31 januari 2017 gemeld aan de
burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te
bevatten opgesomd in artikel 1.
ART. 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken
te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te
huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …
ART. 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
ART. 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop
op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone
definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van
Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 31
januari 2017 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De
melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met
de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor
de hele veiligheidszone.
ART. 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
ART. 9: Normatief kader
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te
toetsen:
 gemeenteraadsbesluit van 14 september 2016 houdende het goedkeuren van het gewijzigde
algemene politiereglement
 gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2015 houdende het goedkeuren van het gewijzigd reglement
belasting inname openbaar domein
 gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2015 houdende het goedkeuren van het gewijzigd reglement
belasting inname privaat domein

ART. 10: Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft
met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester; zo niet houdt de gemeente zich het recht voor
de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan
worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de
openbare orde een randactiviteit verbieden.
ART. 11
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
23.

Kennisnemen evaluatie Waterfeesten 2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
de artikelen 42 en 43;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/05/2016 inzake de programmatie van de Waterfeesten
2016 en het vaststellen van de ticketprijzen;
 Overwegende dat de Waterfeesten plaatsvonden op zondag 7 augustus 2016;
 Overwegende dat intussen een financieel resultaat en een evaluatie kan worden voorgelegd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfiet dat ook financieel goed werd geraamd: een
nettokost van 44.000,00 euro (50.000,00 geraamd). De vroegere organisator kon meestal ‘break
even’ cijfers voorleggen, vooral ook omdat deze, in tegenstelling tot de gemeente, btw kon
recupereren;
 Gehoord dat schepen Malfliet anticipeert op de mogelijke vraag om het budget Waterfeesten te
besteden aan verschillende, kleinere evenementen verspreid over de zomer. Schepen Malfliet geeft
een overzicht van de zomerse evenementenkalender in Berlare. Hij stelt vast dat elk weekend
gevuld is en hij voelt zich niet geroepen om initiatieven van eigen verenigingen te beconcurreren;
 Gehoord de opmerking van raadslid Vleminckx dat het aantal bezoekers uit eigen gemeente is
gedaald en dat het een uitdaging blijft om de eigen bevolking aan te spreken;
 Gehoord het antwoord van schepen Malfliet die via vergaderingen en nieuwsbrieven een algemene
tendens ziet van minder bezoekers op evenementen, wat deels wordt toegeschreven aan
terreurdreiging;
 Gehoord raadslid Kets die aanvult dat er heel wat inwoners gratis naar de Waterfeesten komen
dankzij hun VVV-lidkaart, maar deze inwoners worden niet meegeteld in de cijfers;
 Gehoord dat raadslid Vleminckx in de evaluatie leest dat de horeca beaamt dat het graag meer
activiteit op het water ziet en het antwoord van schepen Malfliet dat de programmatoren steeds
naar evenwicht zoeken met het Agentschap Natuur en Bos;
 Gehoord de suggestie van raadslid Baeyens om, nog meer dan afgelopen editie, in te zetten op
lokaal talent;
 Gehoord het antwoord van schepen Malfliet dat die campagne momenteel loopt via de
Facebookpagina Toerisme Berlare.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het financieel resultaat en van de evaluatienota Waterfeesten 2016, zoals opgesteld
door de gemeentelijke administratie.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
24.

Varia

24.1

Raadslid Baeyens informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting
Emiel Hertecantlaan.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat ze voorzichtig optimistisch is. Er was een tijd terug een
positief gesprek met het districtshoofd van het Agentschap Wegen en Verkeer. Er zouden
nieuwe plannen op komst moeten zijn die dan weer zullen besproken worden in de
begeleidingscommissie.

24.2

Schepen Wim Arbijn laat weten dat Berlare vorige vrijdag het eerste SAVE Charter kreeg
uitgereikt.

24.3

Voorzitter De Gucht sluit de vergadering en meldt dat de volgende raadszitting plaatsvindt op
woensdag 1 februari 2017.
Namens de gemeenteraad

Bob Pieters
gemeentesecretaris

Karel De Gucht
voorzitter

