ZITTING VAN 22 FEBRUARI 2017
Aanwezig:
René Kets, voorzitter wnd;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Carine Meyers, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Rita Sichien,
Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn,
Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren, raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Verontschuldigd:
Karel De Gucht, voorzitter;
Freddy Schatteman, raadslid
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Goedkeuren notulen zitting van 1 februari 2017;
Goedkeuren retributiereglement verkoop vlag Dorp van de Ronde;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst ruimen rioleringen en
rioolkolken 2017;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: vernieuwen linoleumvloer CC Stroming en
cultuurcafé;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: heraanleg terreinen SK Berlare;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aankoop van stoelen en tafels voor diverse
locaties en diensten;
Polder tussen Schelde en Durme: advies verlenen raming 2017 - onbevaarbare waterlopen 3de
categorie;
Polder van Belham: advies verlenen raming 2017 - onbevaarbare waterlopen - 3de categorie;
OCMW Berlare: goedkeuren aanpassingen meerjarenplan 2014 - 2019;
OCMW Berlare: kennisnemen budgetwijziging 2016/1;
OCMW Berlare: kennisnemen budget 2017;
Goedkeuren aangepast parochiekerkenplan;
Omvormen gemeenteraadscommissie 'intergemeentelijke samenwerking' tot
gemeenteraadscommissie 'intergemeentelijke samenwerking en organisatiebeheersing' en
aanstellen voorzitter gemeenteraadscommissie 'intergemeentelijke samenwerking en
organisatiebeheersing';
Gemeenteschool Uitbergen: goedkeuren facultatieve verlofdagen schooljaar 2017-2018;
Gemeenteschool Uitbergen: goedkeuren gewijzigd huishoudelijk reglement schoolraad en
vernieuwing schoolraad;
Varia.
DE VOORZITTER OPENT OM 19.00 UUR STIPT DE VERGADERING.

OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren notulen zitting van 1 februari 2017

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 opmerking van raadslid Vleminckx dat de N-VA-fractie voor agendapunt 12.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren groenvoorzieningen (begraafplaats
Berlare) heeft tegen gestemd.

BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 1 februari 2017 goed, mits wijziging stemgedrag N-VA-fractie op
punt 12: tegen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren retributiereglement verkoop vlag Dorp van de Ronde

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 42 §3;
 Overwegende dat gemeente Berlare een vlag ‘Dorp van de Ronde’ laat produceren, om de
belevingswaarde en het gemeenschapsgevoel aan te wakkeren;
 Overwegende dat het billijk is deze te koop aan te bieden aan kostprijs;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

ART. 1
Heft vanaf 1/03/2017 een retributie op de verkoop van een vlag (150*100 cm) ‘Dorp van de Ronde’.
ART. 2
Bepaalt dat de retributie verschuldigd is door de koper.
ART. 3
Bepaalt dat de retributie moet betaald worden bij de aankoop.
ART. 4
Bepaalt dat de retributie voor de vlag (150*100 cm) 7,00 euro bedraagt.
ART. 5
Bepaalt dat in volgende gevallen vrijstelling van retributie wordt verleend:
 Derden die een door gemeente Berlare goedgekeurde activiteit ontwikkelen met betrekking tot
‘Dorp van de Ronde’ in 2017, 2018 en/of 2019 krijgen eenmalig twee vlaggen gratis;
 Elke vereniging die op Berlaarse grondgebied een vergunde wielerwedstrijd organiseert in 2017,
2018 en/of 2019, krijgt eenmalig vier vlaggen gratis.
ART. 6
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst ruimen
rioleringen en rioolkolken 2017

DE RAAD,
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1,
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Raamovereenkomst: ruimen rioleringen en
rioolkolken 2017” een bestek met nr. 2017/26 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Ruimen rioleringen), raming: 28.705,00 euro incl. btw (0% btw)
* Perceel 2 (Reinigen kolken), raming: 15.950,00 euro exclusief btw of 19.299,50 euro inclusief
21% btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 44.655,00 euro exclusief
btw of 48.004,50 euro inclusief btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/26 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst: ruimen rioleringen en rioolkolken 2017”, opgesteld door de Dienst Openbare
Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2017.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: vernieuwen linoleumvloer CC
Stroming en cultuurcafé

DE RAAD,
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1,
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwing linoleumvloer (cultureel centrum en
cultuurcafé)” een bestek met nr. 2017/22 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 61.983,47 euro exclusief btw
of 75.000,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017;

 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/22 en de raming voor de opdracht “Vernieuwing
linoleumvloer (cultureel centrum en cultuurcafé)”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2017.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: heraanleg terreinen SK Berlare

DE RAAD,
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 3;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1,
2° b (nieuwe werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken/diensten);
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Heraanleg terreinen SK Berlare” op 10/02/2017
een bestek met nr. 2017/79 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 28.110,00 euro exclusief btw
of 34.013,10 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de vraag van raadslid Verhofstadt of de werken aan het A-terrein volgend jaar een impact
hebben op een kerkwegel die er langs loopt en het antwoord van schepen Vandersnickt dat die
wellicht gedeeltelijk zal moeten worden verlegd;
 Gehoord de vraag van raadslid Albrecht Arbyn of voetbalclub De Blauwe Vlam op de site van SK
Berlare komt spelen;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat De Blauwe Vlam geen vragende partij is,
omdat de club voorlopig kan blijven spelen op haar huidige terrein.
BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/79 van 10/02/2017 en de raming voor de opdracht
“Heraanleg terreinen SK Berlare”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2016 en in het budget van de
volgende jaren.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
6.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aankoop van stoelen en tafels voor
diverse locaties en diensten

DE RAAD,
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1,
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van stoelen en tafels voor diverse
locaties en diensten” een bestek met nr. 2017/75 werd opgesteld door de Dienst Interne Zaken;
∙ Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Tafels en stoelen voor de sporthal van Berlare), raming: 6.000,00 euro exclusief btw
of 7.260,00 euro inclusief btw
* Perceel 2 (Tafels en stoelen voor de Festivalhal in Berlare), raming: 31.000,00 euro exclusief btw
of 37.510,00 euro inclusief btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de overheid houdt zich het recht voor om zonder verdere onderhandeling te
gunnen aan een onderneming, als ze meent dat de ingediende offerte meteen voldoet aan de
gestelde eisen en verwachtingen.
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/75 en de raming voor de opdracht
“Aankoop van stoelen en tafels voor diverse locaties en diensten”, opgesteld door de Dienst Interne
Zaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2017.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
7.

Polder tussen Schelde en Durme: advies verlenen raming 2017 - onbevaarbare
waterlopen 3de categorie

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende het schrijven van de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’, Vicus Pontrave 32, 9250
Waasmunster, van 10/10/2016 met raming voor de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken
aan de onbevaarbare waterlopen 3de categorie dienstjaar 2017 op het grondgebied van de
gemeente Berlare;
 Overwegende de raming ten bedrage van 55.761,00 euro (inclusief btw);
 Overwegende dat deze raming dan ook werd voorzien in het budget 2017 van gemeente Berlare;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:
ART. 1
Verleent gunstig advies aan de raming van de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’ voor de ruimings-,
onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen 3de categorie dienstjaar 2017 op
het grondgebied van de gemeente Berlare voor de som van 55.761,00 euro (inclusief btw).
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen overgemaakt worden aan:
- de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
- de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’, Vicus Pontrave 32, 9250 WAASMUNSTER;
- de financieel beheerder.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Polder van Belham: advies verlenen raming 2017 - onbevaarbare waterlopen - 3de
categorie

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende het schrijven van de Polder van Belham, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne van 10/11/2016
met raming voor de onderhouds-, herstellings- en instandhoudingswerken aan de onbevaarbare
waterlopen 3de categorie dienstjaar 2017 op het grondgebied van de gemeente Berlare;
 Overwegende de raming ten bedrage van 23.096,25 euro (inclusief btw);
 Overwegende dat deze raming dan ook wordt voorzien in het budget 2017 van gemeente Berlare;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:
ART. 1
Verleent gunstig advies aan de raming van de Polder van Belham voor de onderhouds-, herstellingsen instandhoudingswerken aan de onbevaarbare waterlopen 3de categorie dienstjaar 2017 op het
grondgebied van de gemeente Berlare voor de som van 23.096,25 (inclusief btw).
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen overgemaakt worden aan:
- de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
- de Polder van Belham, Dorpsstraat 2, 9270 LAARNE;
- Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 GENT;
- de financieel beheerder.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

9.

OCMW Berlare: goedkeuren aanpassingen meerjarenplan 2014 - 2019

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42;
 Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 en meer bepaald artikel 148;
 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26/01/2017 aangaande de
goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019;
 Overwegende dat een aangepast meerjarenplan van het OCMW moet worden goedgekeurd door
de gemeenteraad;
 Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht er na de aanpassing als volgt uit ziet:
Toelage gemeente

Resultaat op kasbasis

autofinancieringsmarge

2014

€ 1.400.000,00

€ 974.664,00

€ 237.656,00

2015

€ 1.425.200,00

€ 1.124.416,00

€ 341.490,00

2016

€ 1.450.854,00

€ 877.428,00

€ 298.474,00

2017

€ 1.476.969,00

€ 1.375.435,00

€ 46.707,00

2018

€ 1.503.554,00

€ 1.306.209,00

€ -42.726,00

2019

€ 1.530.618,00

€ 1.292.054,00

€ 4.045,00

 Overwegende dat de aanpassing geen invloed heeft op het gemeentelijk aandeel tot en met 2019;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens voorzitter van OCMW Berlare.
BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

ART. 1
Keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van OCMW Berlare goed.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de voorzitter van OCMW Berlare en
aan de provinciegouverneur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

OCMW Berlare: kennisnemen budgetwijziging 2016/1

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42;
 Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 en meer bepaald artikel 150 en 156;
 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26/01/2017 aangaande de
goedkeuring budgetwijziging nummer 1 van dienstjaar 2016;
 Overwegende dat de gemeenteraad kennisneemt van een budgetwijziging van het OCMW, op
voorwaarde dat het past binnen de goedgekeurde meerjarenplanning;
 Overwegende dat in de voorliggende budgetwijziging het resultaat op kasbasis wijzigt van
929.500,00 euro naar 877.428,00 euro en de autofinancieringsmarge wijzigt van 76.791,00 euro
naar 298.474,00 euro.
 Overwegende dat het gewijzigde budget 2016 past binnen de goedgekeurde meerjarenplanning
van OCMW Berlare;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens voorzitter van OCMW Berlare.

BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de budgetwijziging nummer 1 van dienstjaar 2016 van OCMW Berlare.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de voorzitter van OCMW Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

OCMW Berlare: kennisnemen budget 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42;
 Gelet op Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 en meer bepaald artikel 150;
 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26/01/2017 aangaande de
goedkeuring budget 2017;
 Overwegende dat de gemeenteraad kennisneemt van een budget van het OCMW, op voorwaarde
dat het past binnen de goedgekeurde meerjarenplanning;
 Overwegende de voorliggende cijfers van het budget 2017 van OCMW Berlare

2017

Toelage gemeente
€ 1.476.969,00

Resultaat op kasbasis
€ 1.375.435,00

Autofinancieringsmarge
€ 46.707,00

 Overwegende dat het budget 2017 past binnen de goedgekeurde meerjarenplanning van OCMW
Berlare;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens voorzitter van OCMW Berlare.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van budget 2017 van OCMW Berlare.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de voorzitter van OCMW Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Goedkeuren aangepast parochiekerkenplan

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst van
12/07/2013;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het
onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013;
 Overwegende dat het centraal kerkbestuur op 18/03/2016 een ontwerp van parochiekerkenplan
heeft overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Dat past in de door de
Vlaamse overheid opgelegde opdracht voor de lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden om
een globaal parochiekerkenplan op te maken voor de gemeente;
 Overwegende dat een goedgekeurd parochiekerkenplan een voorwaarde is voor een verhoogde
erfgoedpremie van 80% voor het beheer van of voor werkzaamheden of diensten aan of in
beschermde monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst;
 Overwegende dat het parochiekerkenplan dient te worden goedgekeurd door zowel de bisschop als
de gemeenteraad.
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/05/2016 houdende het goedkeuren van het
parochiekerkenplan;

 Gelet op het besluit van de bisschop van Gent van 29/11/2016 houdende het goedkeuren van het
parochiekerkenplan mits volgende wijzigingen: zowel voor de kerk in Uitbergen als voor Bareldonk
kapel wordt de paragraaf ‘planning’ gewijzigd van een wekelijkse naar een veertiendaagse viering;
 Overwegende dat als gevolg hiervan het Centraal Kerkbestuur zijn besluitend hoofdstuk ook diende
bij te stellen;
 Overwegende dat als gevolg van de wijzigingen de gemeenteraad de goedkeuring van dit
parochiekerkenplan dient te hernemen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

Keurt het door de bisschop van Gent op 29/11/2016 gewijzigde parochiekerkenplan goed.
ART. 2
Maakt een afschrift voor verder gevolg over aan:
- Het centraal kerkbestuur, t.a.v. voorzitter Hugo De Backer, Dorp 80 te 9290 BERLARE;
- Bisschop van Gent, Bisdomplein 1 te 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Omvormen gemeenteraadscommissie 'intergemeentelijke samenwerking' tot
gemeenteraadscommissie 'intergemeentelijke samenwerking en
organisatiebeheersing' en aanstellen voorzitter gemeenteraadscommissie
'intergemeentelijke samenwerking en organisatiebeheersing'

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op meer bepaalde artikel 39 §1 tweede lid van dit decreet dat stelt dat in elke gemeente
minstens een commissie wordt opgericht die waakt over de afstemming van het gemeentelijk
beleid op het vlak van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 waarbij de leden van de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking werden aangeduid, maar vooralsnog
geen voorzitter werd gekozen;
 Gelet op artikel 39 §4 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 dat stelt dat de burgemeester of
schepenen geen voorzitter van een gemeenteraadscommissie kunnen zijn;
 Gelet op het in de gemeenteraad van 22/06/2016 goedgekeurde algemeen kader intern
controlesysteem (deel 1) waarin de gemeenteraadscommissie organisatiebeheersing wordt
vermeld;
 Overwegende dat het opportuun is de reeds opgerichte gemeenteraadscommissie
intergemeentelijke samenwerking met deze gemeenteraadscommissie organisatiebeheersing te
laten samenvallen;
 Overwegende dat in zitting van 23/01/2013 de heren René Kets, Steven Vandersnickt, Wim Arbijn,
Marc Van Driessche en Steven Baeyens werden verkozen als leden van de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking, met mevrouw Ingrid Rogiers als
plaatsvervanger voor de heer Kets, mevrouw Kim Haentjens als plaatsvervanger voor de heer
Vandersnickt, de heer Albrecht Arbyn als plaatsvervanger voor de heer Marc Van Driessche en
mevrouw Marleen Zaman als plaatsvervanger voor de heer Steven Baeyens;
 Overwegende dat met het oog op het samenroepen van de gemeenteraadscommissie
‘intergemeentelijke samenwerking en organisatiebeheersing’ nog een voorzitter dient te worden
aangeduid;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingediend;
 Overwegende dat ter zitting de heer René Kets wordt voorgedragen als voorzitter;

 Gehoord dat burgemeester Gabriëls en gemeentesecretaris Pieters toelichten wat inhoudelijk in de
commissie zal worden behandeld (overzicht intergemeentelijke verbanden, toelichtingen door
externen, evaluaties in kader van goedgekeurde handboek organisatiebeheersing, …).
BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

ART. 1
Vormt de gemeenteraadscommissie ‘intergemeentelijke samenwerking’ om tot de
gemeenteraadscommissie ‘intergemeentelijke samenwerking en organisatiebeheersing’.
ART. 2
Duidt de heer René Kets, gemeenteraadslid, Turfputstraat 54 te 9290 BERLARE, aan als voorzitter van
de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking en organisatiebeheersing.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- De heer René Kets, voorzitter, Turfputstraat 54, 9290 BERLARE;
- De heer Steven Vandersnickt, Turfputstraat 66, 9290 BERLARE;
- De heer Wim Arbijn, Kruisstraat 45, 9290 BERLARE;
- De heer Marc Van Driessche, Loereveldstraat 31, 9292 BERLARE
- De heer Steven Baeyens, Leopolddreef 57, 9290 BERLARE;
- Mevrouw Ingrid Rogiers, Gaver 112, 9290 BERLARE;
- Mevrouw Kim Haentjens, Molenstraat 7, 9290 BERLARE;
- De heer Brecht Arbyn, Van Tieghemstraat 54, 9290 BERLARE;
- Mevrouw Marleen Zaman, Donklaan 22A, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Gemeenteschool Uitbergen: goedkeuren facultatieve verlofdagen schooljaar 20172018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald de artikelen 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 27/03/1991 en latere wijzigingen betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde CLB-centra, en
meer bepaald artikel 33 §1;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het
basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap van 17/04/1991 en latere wijzigingen en aanvullingen;
 Overwegende het voorstel van de schoolraad van het gemeentelijk onderwijs van 02/02/2017 om
de lokale verlofdagen voor het schooljaar 2017 – 2018 vast te leggen op woensdag 4 oktober
2017, maandag 30 april 2018 en woensdag 9 mei 2018;
 Overwegende dat dit een billijk voorstel is;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

ART. 1
Keurt het voorstel van de schoolraad van het gemeentelijk onderwijs goed en legt de lokale
verlofdagen voor het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2017 – 2018 vast op woensdag 4
oktober 2017, maandag 30 april 2018 en woensdag 9 mei 2018.

ART. 2
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg aan de directie van het gemeentelijk
onderwijs, Kleine Kouterstraat 1, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Gemeenteschool Uitbergen: goedkeuren gewijzigd huishoudelijk reglement
schoolraad en vernieuwing schoolraad

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op artikel 12 van het decreet van 02/04/2004 betreffende de participatie op school en de
Vlaamse Onderwijsraad;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief GD/2004/03 betreffende de lokale participatie in basis – en
secundair onderwijs;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/01/2005 houdende oprichting van een schoolraad in de
gemeentelijke basisschool Uitbergen conform art 8 van het decreet van 02/04/2004 betreffende de
participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/06/2005 betreffende het wijzigen van het huishoudelijk
reglement van de schoolraad.
 Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld door de aanduiding vanuit de ouderraad en
de pedagogische raad;
 Overwegende dat de huidige mandaten aflopen op 31/03/2017;
 Op voorstel van de schoolraad van 2/02/2017;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
BESLUIT:

21 stemmen voor (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,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Freddy Schatteman)

ART. 1
Keurt de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de schoolraad van de gesubsidieerde
gemeentelijke basisschool Uitbergen, Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen, goed met volgende
artikelen:
HOOFDSTUK 1: SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD
Artikel 1
In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen:
- de ouders;
- het personeel;
- de lokale gemeenschap;
- occasioneel en wanneer de noodzaak zich voordoet: ervaringsdeskundigen/experten van
maatschappelijk kwetsbare groepen
Bij de vernieuwing van de schoolraad bedraagt het aantal mandaten 3 per geleding.
Artikel 2
De geleding ouders en personeel wordt rechtstreeks aangeduid vanuit de ouderraad en pedagogische
raad.
De geleding van de lokale gemeenschap wordt aangeduid door coöptatie.
Artikel 3
De vergaderingen van de schoolraad worden bijgewoond door het schoolbestuur of zijn
gemandateerde.
Indien de schoolraad een advies uit eigen beweging uitbrengt, dan kan ze ervoor opteren om te
vergaderen zonder het schoolbestuur of zijn gemandateerde.
Artikel 4

Op vraag van ervaringsdeskundigen en/of experten van maatschappelijk kwetsbare groepen ,of op
vraag van één/meerdere van de leden van de schoolraad zelf ,zal de schoolraad
ervaringsdeskundigen en/of experten van maatschappelijk kwetsbare groepen betrekken bij haar
werkzaamheden.
HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP EN ONVERENIGBAARHEDEN
Artikel 5
ALGEMEEN
Algemene voorwaarden tot lidmaatschap zijn:
- het pedagogisch project en het schoolreglement formeel onderschrijven;
- slechts één geleding vertegenwoordigen;
- geen lid zijn van een schoolbestuur, schoolraad, of oudervereniging van een basisschool van een
ander net;
Artikel 6
OUDERS
Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging ouders:
- ouder (voogd, pleegvoogd) zijn van minstens één regelmatig ingeschreven leerling;
aangeduid door de ouderraad
PERSONEEL
Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging personeel:
- gesubsidieerd personeelslid zijn van de onderwijsinstelling;
- aangeduid door de pedagogische raad
LOKALE GEMEENSCHAP
Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging lokale gemeenschap:
- voorgedragen worden door een lid van de schoolraad ten individuele titel of namens een
organisatie of vereniging ;
- bij consensus door de andere leden van schoolraad worden verkozen;
- meerderjarig zijn;
- geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling ,van de geleding ouders of van de
geleding personeel.
HOOFDSTUK 3: DUUR VAN HET MANDAAT
Artikel 7
De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, de leerlingen en
de lokale gemeenschap is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van het mandaat, en
is hernieuwbaar.
Artikel 8
Aan het mandaat in de schoolraad komt een einde wanneer het lid:
- niet opnieuw wordt aangeduid vanuit de geleding
- niet langer ouder, voogd of pleegvoogd is van een regelmatig ingeschreven leerling;
- geen gesubsidieerd personeelslid meer is van de onderwijsinstelling;
- ontslag neemt;
- het pedagogisch project van de onderwijsinstelling niet langer onderschrijft;
- in een toestand van onverenigbaarheid komt zoals bepaald in de artikelen 5 en 6.
HOOFDSTUK 4: PROCEDURE VAN PLAATSVERVANGING BINNEN HET MANDAAT
Artikel 9
Ingeval er vroegtijdig een einde komt aan het mandaat van een ouder of van een personeelslid dan
wordt er door de deelraden een vervanger aangeduid.
Artikel 10
Indien een mandaat vrijkomt in de geleding van de lokale gemeenschap, dan wordt een nieuwe
kandidaat gecoöpteerd volgens de gebruikelijke procedure van coöptatie.

HOOFDSTUK 5: COOPTATIE VERTEGENWOORDIGING UIT LOKALE GEMEENSCHAP
Artikel 11
Vertegenwoordigers worden onverwijld bij consensus gecoöpteerd door de nieuw samengestelde
schoolraad
- Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van
de school: leden van socio-economische of -culturele verenigingen, mensen met een verdienste
op het vlak van bv. onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de
school.
- De participatie van deze leden bevordert de maatschappelijke inbedding van de school en helpt bij
het uitbouwen van samenwerkingsverbanden op tal van domeinen, zoals de afstemming en
voorbereiding op het beroepsleven, het gebruik van sportinfrastructuur, het gebruik van de
schoolgebouwen voor buitenschoolse kinderopvang.
Artikel 12
-

Elk lid kan ten individuele titel of namens een organisatie/vereniging kandidaten voordragen gelijk
aan het aantal beschikbare mandaten per geleding.
De voordracht gebeurt schriftelijk aan de voorzitter ten laatste tienwerkdagen voor de
samenkomst van de schoolraad.

HOOFDSTUK 6: PRAKTISCHE WERKING VAN DE SCHOOLRAAD
Artikel 13
DE VOORZITTER
De schoolraad duidt de voorzitter van de raad aan.
De directeur noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter worden aangeduid.
De voorzitter wordt aangeduid bij consensus of, indien geen consensus kan worden bereikt, bij
gewone meerderheid.
Redenen voor beëindigen van het voorzitterschap
- lid worden van een schoolraad, schoolbestuur of ouderwerking van een basisschool van een ander
net;
- vrijwillig ontslag als voorzitter
- is de voorzitter effectief lid van de schoolraad dan zijn de artikelen 8 en 9 ook van toepassing
Bij onvoorziene afwezigheid van de voorzitter op een bijeenkomst van de schoolraad, duidt de raad
een voorzitter aan onder de aanwezige leden.
Specifieke taken van de voorzitter:
- De voorzitter nodigt de leden schriftelijk uit.
- De voorzitter stelt de overlegagenda op.
- De voorzitter leidt het overleg en handhaaft de orde in de vergadering.
- De voorzitter opent en sluit de vergadering.
- De voorzitter staat (in samenwerking met de secretaris) in voor het opzoeken en verzamelen van
de nodige documenten ter voorbereiding van de respectievelijke agendapunten.
- De voorzitter richt de vraag om informatie aan het schoolbestuur.
- De voorzitter meldt de adviezen op eigen initiatief en standpunten via het secretariaat van de
schoolraad aan het schoolbestuur.
Artikel 14
SECRETARIAAT
De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de werking van de schoolraad.
De secretaris wordt binnen of buiten de raad aangeduid bij wijze van consensus of bij gewone
meerderheid. Bij afwezigheid wordt een plaatsvervanger aangeduid door de leden van de schoolraad.
Specifieke taken van de secretaris:
- De secretaris stelt de notulen van de vergadering op en maakt het verslag binnen de tien
werkdagen over aan de leden van de schoolraad. Het verslag wordt in de volgende vergadering
ter goedkeuring voorgelegd.

-

-

De secretaris staat in voor de praktische verwerking van alle briefwisseling bestemd voor de
schoolraad. De briefwisseling uitgaande van de schoolraad wordt altijd ondertekend door de
voorzitter en de secretaris.
De secretaris beheert het archief van de schoolraad.

Artikel 15
INFRASTRUCTURELE ONDERSTEUNING
De schoolraad kan voor infrastructurele en administratieve ondersteuning een beroep doen op het
schoolbestuur.
Op verzoek van de schoolraad voorziet de inrichtende macht tevens in de nodige administratieve
ondersteuning.
ALGEMENE WERKAFSPRAKEN
Artikel 16
§1
Wijze van bijeenroeping
De schoolraad wordt door de voorzitter bijeengeroepen bij wijze van schriftelijke uitnodiging met
vermelding van plaats, datum, tijdstip en de agendapunten. Eventuele informatieve documenten
worden als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt ten laatste tien werkdagen voor de bijeenkomst
overgemaakt aan de leden, uitgezonderd bij hoogdringendheid.
§2
Het gebruikelijke tijdstip en de plaats van samenkomst wordt na overleg binnen de raad
vastgelegd. Er wordt niet vergaderd tijdens de lesuren.
§. 3
Op schriftelijk verzoek van ten minste twee van de geledingen ,roept de voorzitter de
schoolraad bijeen , uiterlijk tien werkdagen na het verzoek.
§4
De agenda voor overleg
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen tot ten laatste vijf werkdagen voor de
vergadering schriftelijk een punt aan de overlegagenda toevoegen.
De uitnodiging en de overlegagenda worden overgemaakt aan:
- de leden van de schoolraad;
- het schoolbestuur of zijn afgevaardigde;
- de directeur.
§. 5
Standpuntbepaling
De schoolraad kan slechts rechtsgeldig overleggen als de gewone meerderheid van de leden aanwezig
is.
Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt een datum vastgelegd voor een nieuwe
vergadering, minstens één week later. De volgende vergadering beslist ongeacht het aantal
aanwezigen.
Het overleg leidt tot een verslag waarin alle standpunten worden opgenomen.
Wanneer een overleg niet plaatsvindt binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen, die ingaat
de dag nadat een geplande beslissing voor overleg wordt voorgelegd, wordt het overleg geacht te
hebben plaatsgevonden.
§. 6
Mededeling van de verslagen van de schoolraad
Het goedgekeurde verslag, met daarin de standpunten van de schoolraad, wordt binnen de vijf
werkdagen volgend op de vergadering schriftelijk meegedeeld aan:
- de leden van de schoolraad;
- het schoolbestuur;
- de directeur;
BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES
Artikel 17
De schoolraad heeft:
1. OVERLEGBEVOEGDHEID
Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de
schoolraad voor, als dat betrekking heeft op :
1° de bepaling van het profiel van de directeur;
2° het studieaanbod;
3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
4° de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden
vervoer;
5° de vaststelling van het nascholingsbeleid;
6° het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;

7° het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen :
a) het schoolreglement;
b) het schoolwerkplan in het basisonderwijs;
c) het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het centrum
voor leerlingenbegeleiding;
8° de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, § 1, 1°, a) en
c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
9° de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
10° het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met
inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige
schoolmaaltijden;
11° het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de
resultaten van een schooldoorlichting;
12° het gelijke-onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs.
Artikel 18
Facultatief advies
De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over
alle aangelegenheden opgesomd in artikel 17. Het schoolbestuur geeft na ontvangst van dit advies
binnen de 30 kalenderdagen een met redenen omkleed antwoord.
Artikel 19
De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van de bevoegdheden van de
schoolraad een algemeen informatierecht.
Het schoolbestuur bezorgt daartoe aan de leden van de schoolraad, samen met de vergaderagenda,
alle relevante documenten. Indien tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale
informatie ontbrak, dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort
Artikel 20
De door de schoolraad uitgeoefende overleg/adviesrechten hebben geen betrekking op de
arbeidsvoorwaarden waarover het ABOC zich uitspreekt.
Artikel 21
De schoolraad is niet bevoegd om individuele personeelsdossiers te behandelen.
Artikel 22
COMMUNICATIE EN INFORMATIEPLICHT
De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, ouders en leerlingen een communicatie- en
informatieplicht over hun activiteiten en standpunten en over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden
uitoefent.
Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie
en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst
de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen.
Artikel 23
KLACHTEN
Klachten inzake de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de
besluitvormingsprocedures van de schoolraad ,kunnen door de schoolraad, zijn geledingen en iedere
belanghebbende ingediend worden bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur .
Artikel 24
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn in dit huishoudelijk reglement beslist de voorzitter na overleg
met de schoolraad.
ART. 2
De pedagogische raad en de ouderraad te machtigen om hun vertegenwoordiging in de schoolraad
van de gemeentelijke basisschool te Uitbergen te vernieuwen.
ART. 3
Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de directie van de
gemeentelijke basisschool.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

16.
16.1

Varia
Raadslid Marc Van Driessche informeert naar een stand van zaken met betrekking tot de
verkeerssituatie aan het kruispunt kerk Overmere, door het bestuur ook besproken tijdens het
werkbezoek van gouverneur Briers in september 2015.
Schepen Wim Arbijn antwoordt dat Agentschap Wegen en Verkeer dit zou opnemen.
Gemeente Berlare heeft AWV hier reeds aan herinnert, maar zonder resultaat. De
gemeentelijke technische commissie verkeer heeft ook een suggestie overgemaakt aan de
wegbeheerder, maar ook vooralsnog zonder reactie.
Zowel raadslid Marc Van Driessche als schepen Wim Arbijn erkennen dat het kruispunt een
hoge druk legt op de leefbaarheid van het dorp, ook al gebeuren er weinig ongelukken.

16.2

Raadslid Baeyens vernam dat inwoners Dorp vandaag een brief kregen met betrekking tot
geschrankt parkeren. Hij betreurt dat de inwoners geen inspraak kregen en vraagt zich af of
geschrankt parkeren een goede zaak is specifiek voor deze weg.
Schepen Wim Arbijn antwoordt dat de inwoners van Dorp inderdaad een brief kregen. Het
gaat echter niet om een beslissing, wel om een voorstel dat nu wordt afgetoetst bij de
inwoners. Ze krijgen enkele weken de tijd om opmerkingen over te maken. Verder motiveert
de schepen waarom het college geschrankt parkeren wil invoeren:
- de politie geeft aan dat de huidige regeling (beurtelings parkeren) niet vlot verloopt en op
deze weg tot gevaarlijke situatie leidt
- het college ontvangt geregeld meldingen van bewoners over overdreven snelheid. Met
deze maatregel wordt de snelheid al een stuk afgeremd.
De schepen laat nog weten dat het voorstel weinig of niet inlevert op het huidige aantal
parkeerplaatsen en dat bij het ontwerp werd rekening gehouden met landbouwvoertuigen en
vrachtwagens.

16.3

Raadslid Verhofstadt meldt dat de glasbollen en kledingcontainers op de gemeentelijke
parking tussen Mistral en Poseidon een sluikstortsite worden.
Burgemeester Gabriëls laat de opmerking overmaken aan Verko die bevoegdheid heeft om
deze sites te onderhouden.
In de marge merkt raadslid Vandoolaeghe op dat de parking niet verlicht is. Dit werkt
onveiligheidsgevoel en sluikstort in de hand.

16.4

Raadslid Baeyens vernam via de politieraad dat de zonechef pleit voor veiligheidscamera’s in
het straatbeeld. Hij vraagt een open gesprek hierover op een volgende gemeenteraad om de
mogelijke doelen van zo’n instrumenten te bespreken alsook de manier waarop je een
mogelijke implementatie communiceert aan de inwoners.
Burgemeester Gabriëls laat weten dat de piste inderdaad wordt onderzocht, maar dat het
dossier, dat zal worden behandeld in de politieraad, nog niet rijp is. Ze gaat in op de vraag om
het vóór de agendering op de politieraad te bespreken in de gemeenteraad.

16.5

Raadslid Albrecht Arbyn vindt het niet kunnen dat de gemeenteraad in zitting van 1/02/2017
een projectsubsidie toekent aan Orgelcomité Overmere dat later die maand in de pers komt
met een mooi bedrag dat het overmaakt aan een goed doel.
Burgemeester Gabriëls heeft dat ook vastgesteld en maakt duidelijkheid dat het college
hiervan niet op de hoogte was.

16.6

Raadslid Vleminckx roept elke fractie op om een afgevaardigde te sturen naar de VVSGuiteenzetting op 9 maart over de integratie OCMW-gemeente.
Gemeentesecretaris Pieters coördineert de inschrijvingen.

16.7

Voorzitter Kets sluit de vergadering en meldt dat de volgende vergadering plaatsvindt op 22
maart.
Namens de gemeenteraad
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