ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2017
Aanwezig:
René Kets, voorzitter dd;
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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers,
Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren,
raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Verontschuldigd:
Karel De Gucht, voorzitter
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 28 juni 2017;
2.
Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: raamcontract aanleg voetpaden en bestratingen;
3.
Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: "aankoop akoestische panelen (feestzaal Overmere)";
4.
Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: verzekeringen;
5.
Goedkeuren prijsvraagdocumenten: belevingscentrum aan het Donkmeer;
6.
Goedkeuren reglement tijdsregistratie voor gemeentepersoneel;
7.
Hulpverleningszone Oost: goedkeuren budgetwijziging 2017/1;
8.
Kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere: advies verlenen budgetwijziging 2017/1;
9.
Goedkeuren aanvullend reglement: wijzigen toegankelijkheid ter hoogte van Heidewegel 10-14;
10. Aanvullend reglement: aanpassing parkeerregeling Jan Baptist Courtmansstraat;
11. Goedkeuren aanvullend reglement: uitbreiden snelheidsbeperking en aanleggen zebrapad met
accentverlichting in de Molenstraat;
12. Bekrachtigen politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid 6/07/2017 betreffende
maatregelen naar aanleiding van botulisme-epidemie op de Kloosterputten en politiebesluit
28/07/2017 betreffende het opheffen van deze maatregelen;
HP1. Wijzigen selectieprocedure directeur basisonderwijs – algemeen kader;
13. Varia.
DE VOORZITTER HEEFT ZICH VERONSCHULIDGD, RAADSLID RENE KETS ZAL HET VOORZITTERSCHAP
WAARNEMEN EN OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.
De heer René Kets, voorzitter dd, meldt dat de meerderheid op basis van artikel 29 van het
gemeentedecreet een punt ter zitting aan de agenda wil toevoegen: Onderwijs: Wijzigen
selectieprocedure directeur basisonderwijs – algemeen kader:
 de raadsleden gaan unaniem akkoord om toe te voegen
 zoals het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet (artikel 7):
o wordt de ontwerpnotule onmiddellijk na het aanvaarden van het agendapunt
uitgedeeld aan de raadsleden
o wordt het agendapunt behandeld net vóór de varia
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 28 juni 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.
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)

1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 28 juni 2017 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: raamcontract aanleg voetpaden en
bestratingen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Raamovereenkomst aanleg voetpaden en
bestratingen” op 01/09/2017 een bestek met nr. 2017/97 werd opgesteld door de Dienst Openbare
Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 200.000,00 euro exclusief btw
of 242.000,00 euro inclusief btw (42.000,00 euro Btw medecontractant);
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 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 investeringsbudget van 2017,
op budgetcode 2240007/020000-WEGEN (2)
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord dat raadslid Baeyens vraagt om een inventaris van voetpaden en verharde wegen op te
maken om te kunnen prioritiseren;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die aangeeft dat er een inventaris is, maar die in
de loop van 2018 moet worden geactualiseerd met het oog op een nieuw voor te bereiden
meerjarenplan.
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/97 van 01/09/2017 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst aanleg voetpaden en bestratingen”, 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. De raming bedraagt 200.000,00 euro
exclusief btw of 242.000,00 euro inclusief btw (42.000,00 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
ART. 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
2240007/020000-WEGEN (2)-Onderhoud.
ART. 5
Van dit besluit zal melding worden gegeven.

3.

Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: "aankoop akoestische panelen (feestzaal
Overmere)"

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 van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet van
30.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop akoestische panelen (feestzaal
Overmere)” een bestek met nr. 2017/57 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Plano-S panelen), raming: 10.600,00 euro exclusief btw of 12.826,00 euro inclusief
21% btw;
* Perceel 2 (Antisone panelen), raming: 3.040,00 euro exclusief btw of 3.678,40 euro inclusief
21% btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 13.640,00 euro exclusief
btw of 16.504,40 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat deze panelen worden voorgesteld in de akoestische studie van Feestzaal
Overmere, uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, als een van de drie
mogelijke oplossingen;
 Overwegende dat in de nissen enkel Antisone-panelen kunnen worden aangebracht en
overwegende dat deze oplossing esthetisch aansluit bij de reeds aanwezige akoestische panelen;
 Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om daarom het
scenario uit de studie te kiezen in de feestzaal die Antisone-panelen combineert met Plano-Spanelen;
 Overwegende dat het om een gepatenteerde producten gaat, elk verkocht door één leverancier,
respectievelijk Bruynzeel Multipanel (Antisone-panelen) en Dox Acoustics (Plano-S-panelen);
 Overwegende dat daarom voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van aanvaarde
factuur;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017,
op budgetcode 2210000/070507-CULTUUR-Akoestiek;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers;
 Gehoord de opmerking van raadslid Marc Van Driessche die deze maatregelen graag al veel
vroeger had gezien.
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/57 en de raming voor de opdracht “Aankoop
akoestische panelen (feestzaal Overmere)”, 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. De raming bedraagt 13.640,00 euro exclusief btw of
16.504,40 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van aanvaarde factuur.
ART. 3

Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
2210000/070507-CULTUUR-Akoestiek.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
4.

Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: verzekeringen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 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 “Verzekeringen arbeidsongevallen, burgerlijke
aansprakelijkheid, materiële schadedekking en motorrijtuigen” een bestek met nr. 2017/76 werd
opgesteld door de Dienst Interne Zaken;
 Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Perceel 1 (Arbeidsongevallen & lichamelijke ongevallen gemeen recht), raming: 117.223,24 euro
incl. btw (0% btw);
* Perceel 2 (Burgerlijke aansprakelijkheid), raming: 83.636,76 euro incl. btw (0% btw);
* Perceel 3 (Materiële schadedekking), raming: 88.040,36 euro incl. btw (0% btw);
* Perceel 4 (Motorrijtuigenverzekering), raming: 57.783,16 euro incl. btw (0% btw);
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 346.683,52 euro incl.
btw (0% btw);
 Overwegende dat percelen 1, 2, 3 en 4 worden afgesloten voor een duur van 1 jaar, stilzwijgend
verlengbaar tot 4 jaar in totaal;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/76 en de raming voor de opdracht
“Verzekeringen arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, materiële schadedekking en
motorrijtuigen”, opgesteld door de Dienst Interne Zaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 346.683,52 euro incl. btw (0% btw).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
ART. 3
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
ART. 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
ART. 5
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het budget.

ART. 6
Van dit besluit zal melding worden gegeven.

5.

Goedkeuren prijsvraagdocumenten: belevingscentrum aan het Donkmeer

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 §1 5°;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de prijsvraag ‘Belevingscentrum aan het Donkmeer’
opdrachtdocumenten werden opgesteld door de dienst Interne Zaken;
 Overwegende dat het bestuur voor deze opdracht een prijsvraag de geschikte procedure vindt,
omdat de herinvulling van het huidige museum om een creatieve invulling vraagt, waar de
gemeente rekent op een onderneming die in staat is een aantrekkelijk, modern concept zowel uit
te werken (denken), alsook te realiseren (doen);
 Overwegende dat een prijsvraag een open procedure is, en het bestuur met de winnaar van de
prijsvraag een vervolgopdracht kan sluiten, op basis van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking, en dit conform de wet inzake overheidsopdrachten;
 Overwegende dat de totale uitgave voor vervolgopdracht wordt geraamd op 201.250 euro exclusief
BTW of 243.512,50 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking niet overschrijdt, en de
voorstellen uiteindelijk niet anoniem moeten worden voorgesteld;
 Overwegende dat het bestuur ondernemers wil aanmoedigen een grondig uitgewerkt concept in te
dienen, en het daarom prijzengeld voorziet voor grondig uitgewerkte, doch niet-winnende
voorstellen;
 Overwegende dat het bestuur zich laat adviseren door een jury van negen deskundige personen,
die zijn vermeld in de opdrachtdocumenten, en architecturale, natuurkundige, culturele, educatieve
en geschiedkundige expertise aanbrengen;
 Overwegende het voorstel om de externe leden van deze jury te vergoeden voor de geleverde
prestaties, op basis van het vergoedingsreglement voor examencommissies;
 Overwegende dat het de wens is van het gemeentebestuur en vzw Durme nauwer te gaan
samenwerken en het gebouw in de toekomst te delen;
 Overwegende dat niet met percelen zal worden gewerkt, omdat uitvoering van het winnende
concept een essentieel onderdeel vormt van de prijsvraag. Het is immers de winnende ondernemer
die integraal instaat voor de uitwerking, omdat het deze ondernemer is die in de prijsvraag de
timing en de financiële haalbaarheid van zijn voorstel heeft verduidelijkt;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in BI 070000 AR 2140000;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord dat CD&V-fractie akkoord gaat, maar garanties vraagt voor de huidige Boerenkrijgcollectie
door ze bijvoorbeeld onder te brengen in gemeentehuis Overmere;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt die stelt dat de meerderheid ook de collectie wil
vrijwaren, eventueel zelfs nog in het nieuwe belevingscentrum zelf;
 Gehoord raadslid Vandoolaeghe die van mening is dat de prijs te hoog is en dat eerst een aantal
overwegingen moeten worden gemaakt alvorens dit dossier goed te keuren. Zo stelt hij dat het
uitdenken van het concept beter kan worden overgelaten aan gemeentepersoneel en leden van
heemkringen, en dat er ruimte in of in de buurt van het belevingscentrum moet gecreëerd worden
waar bezoekers iets kunnen eten of drinken;

 Gehoord dat de N-VA-fractie zich aansluit bij het standpunt van raadslid Vandoolaeghe en eraan
toevoegt dat het project geen meerwaarde betekent voor de inwoners en er geen garanties zijn
dat het wel toeristen kan aantrekken.
BESLUIT:

18 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Ingrid Rogiers, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
4 stemmen tegen (Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan de opdrachtdocumenten voor de prijsvraag: ‘Belevingscentrum aan het
Donkmeer’, en de raming van de vervolgopdracht. De raming bedraagt 201.250 euro exclusief BTW of
243.512,50 euro inclusief 21% btw. De lastvoorwaarden, inclusief de samenstelling en rol van de jury,
worden vastgesteld zoals voorzien in de opdrachtdocumenten en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. De opening van de
kandidaturen gebeurt op 10/11/2017 om 11u in de raadzaal van het gemeentehuis.
ART. 3
De opdracht zal Belgisch bekend gemaakt worden. De toelating wordt niet beperkt tot het
grondgebied van het Rijk of een deel daarvan, of op grond van het feit dat de deelnemers, ingevolge
reglementaire bepalingen, hetzij natuurlijke personen hetzij rechtspersonen moeten zijn.
ART. 4
Vergoedt de leden van de jury die geen gemeentelijk personeel zijn op basis van van het
vergoedingsreglement voor examencommissies zoals vastgesteld in de gemeenteraad van
22/10/2014.
ART. 5
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in BI 070000 AR 2140000.
ART. 6
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
6.

Goedkeuren reglement tijdsregistratie voor gemeentepersoneel

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 8/04/1965 met betrekking tot de instelling van de arbeidsreglementen, zoals
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de arbeidswet van 16/03/1971, zoals gewijzigd tot op heden
 Gelet op de wet van 19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;
 Gelet op de wet van 3/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals gewijzigd tot op
heden;
 Gelet op de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, zoals gewijzigd, onder meer
artikel 19;
 Gelet op de programmawet van 22/12/1989;
 Gelet op de wet van 4/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit, gekoppeld aan deze wet, zijnde het koninklijk besluit van
28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 14/12/2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de
arbeidstijd in de openbare sector, ook "arbeidstijdswet" genoemd, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de richtlijn 91/533/EG van de Raad van de Europese Unie van 14/10/1991 betreffende de
verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn
arbeidsovereenkomst of –verhouding van toepassing zijn, in het Belgisch recht

 Gelet op de richtlijn 93/104EG van 23/11/1993 betreffende sommige aspecten van de organisatie
van de arbeidstijd (zie artikel 2 van de wet van 14/12/2000 tot vaststelling van sommige aspecten
van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector);
 Gelet op de omzendbrief nr. 585 van 14/07/2008;
 Gelet op de wet van 18/12/2002 met betrekking tot de omzetting van sommige bepalingen van de
richtlijn 91/533/EG betreffende de verplichting om de werknemers te informeren over de
voorwaarden die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst of - verhouding door een
verruiming van het toepassingsgebied van de wet van 8/04/1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/06/1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de
minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers, zoals gewijzigd;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7/12/2007 (BVR) houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
werk, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 5/03/2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/10/2008, hernomen op 26/01/2009, houdende de
vaststelling van de rechtspositieregeling voor het personeel van gemeente Berlare, zoals laatst
gewijzigd op 22/03/2017;
 Overwegende de keuze van het bestuur om glijdende arbeidsduur mogelijk te maken voor de
functiegroepen waar mogelijk;
 Overwegende dat een reglement hiervoor wenselijk is;
 Overwegende het voorstel met vier medewerkersgroepen: administratieve medewerkers;
poetshulpen, donkwachter en technisch beambte IBO; gemeentearbeiders en tot slot
theatertechnici, zaalwachter CC en begeleiding IBO.
 Gelet op de notulen van het Hoog Overlegcomité van 20/06/2017 met de vakbonden van het
gemeente – en het OCMW-personeel waarin onderhavige beslissing werd besproken en met
eensluidend positief advies als gevolg;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Keurt het tijdsregistratiereglement voor gemeentepersoneel goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar
van dit reglement gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Informeert iedereen die onder het toepassingsgebied valt.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Hulpverleningszone Oost: goedkeuren budgetwijziging 2017/1

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 gemeenteraadsbesluit van 14/12/2016 houdende het goedkeuren gemeentelijke
dotatie 2017 in de werking van Hulpverleningszone Oost;

 Gelet op het schrijven van Hulpverleningszone Oost van 10/08/2017 met betrekking tot de
begrotingswijziging gewone en buitengewone dienst voor 2017;
 Gelet op het feit dat in dit schrijven wordt verduidelijkt dat er voor gemeente Berlare een
bijkomende dotatie in de exploitatie wordt gevraagd van 509,00 euro voor de regularisatie van de
erkentelijkheidspremies voor 2015;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Neemt kennis van de wijziging van de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Oost, keurt deze
dotatie goed en verwerkt deze in de gemeentelijke beleidsdocumenten, in het bijzonder in
budgetwijziging 2017:
Totaal
€ 357.319,85

detail
exploitatie

investeringen
€ 357.319,85

€ 0,00

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.

Kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere: advies verlenen budgetwijziging 2017/1

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het keizerlijk decreet van 30/12/1809 inzake de erediensten;
 Gelet op het decreet van 05/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het besluit van de kerkraad van 8/06/2016 houdende goedkeuring van het budget 2017
van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26/10/2016 houdende verlening van gunstig advies
aan dit besluit;
 Gelet op het besluit van de kerkraad van OLV Hemelvaart Overmere van 17/02/2017 houdende
goedkeuring van budgetwijziging nr. 2017/1 van de kerkfabriek, dewelke werd overgemaakt aan
het centraal kerkbestuur;
 Overwegende dat deze wijziging een verschuiving inhoudt van de exploitatie naar de investeringen
van de kerkfabriek voor een bedrag van 1.399,00 euro;
 Overwegende dat deze verschuiving geen wijziging inhoudt van de gemeentelijke bijdrage aan de
kerkfabriek;
 Overwegende dat deze verschuiving zal meegenomen worden in de beleidsdocumenten van de
gemeente;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:
ART. 1
Geeft gunstig advies aan het besluit van de kerkraad van 17/02/2017 houdende goedkeuring van de
budgetwijziging 2017/1.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;

- Het Bisdom Gent, dienst kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT;
- Centraal Kerkbestuur Berlare, Dorp 32, 9290 BERLARE.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Goedkeuren aanvullend reglement: wijzigen toegankelijkheid ter hoogte van
Heidewegel 10-14

DE RAAD,
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden, en in het bijzonder
de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Overwegende de vraag van een buurtbewoner;
 Overwegende de bevraging van de buurtbewoners;
 Overwegende de opmerkingen van de buurtbewoners;
 Overwegende dat de voorgestelde maatregel gelijkaardig is aan de maatregel in de Heidewegel
tussen Van Tieghemstraat en Wipakkerstraat;
 Overwegende het collegebesluit van 18/08/2017 betreffende verkeersmaatregelen in de
Heidewegel 10-14;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Op de Heidewegel van huisnummer 10 tot huisnummer 14 (zone aangeduid op de bijlage waarvan
een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat) wordt volgende maatregel
ingevoerd:
- de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
- de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs;
- de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M11, Type IV
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

10.

Aanvullend reglement: aanpassing parkeerregeling Jan Baptist Courtmansstraat

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
 Overwegende dat deze parkeerregeling de huidige parkeersituatie bevestigt, met bijzondere
aandacht evenwel voor het vrijhouden van de kruispunten;
 Overwegende dat het voorstel werd voorgelegd aan de buurtbewoners en dat er geen
opmerkingen gekomen zijn;
 Gehoord de uitleg ter zitting;
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Op de Jan Baptist Courtmansstraat van 7 tot 29 aan de kant van de onpare huisnummers wordt
volgende maatregel ingevoerd:
de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangeduid. Het deel van de openbare weg tussen deze
denkbeeldige rand en het voetpad is voorbehouden voor het stilstaan en parkeren, volgens
bijgevoegd plan waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.75.2 van de wegcode
ART. 2
Op de Jan Baptist Courtmansstraat van huisnummer 4 tot huisnummer 10 aan de kant van de pare
huisnummers wordt volgende maatregel ingevoerd:
- het stilstaan en parkeren is verboden;
- het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
- het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa
ART. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
ART. 4
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren aanvullend reglement: uitbreiden snelheidsbeperking en aanleggen
zebrapad met accentverlichting in de Molenstraat

DE RAAD,
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 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 over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Overwegende het gemeentelijk mobiliteitsplan dat stelt dat op een lokale ontsluitingsweg in de
bebouwde kom/verblijffuncties gestreefd wordt naar een snelheidsbeperking van 50km/uur.
 Overwegende de reële verkeerssituatie in de Molenstraat;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Op de Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kleine Molenstraat wordt volgende maatregel
ingevoerd:
- voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode
ART. 2
Aan het zebrapad wordt accentverlichting geplaatst, zodat deze voldoende zichtbaar is voor het
aankomende verkeer.
ART. 3
Op de Molenstraat vanaf de bebouwde kom tot het kruispunt met de N445 in beide richtingen wordt
volgende maatregel ingevoerd:
het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C43
ART. 4
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
ART. 5
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Bekrachtigen politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid 6/07/2017
betreffende maatregelen naar aanleiding van botulisme-epidemie op de
Kloosterputten en politiebesluit 28/07/2017 betreffende het opheffen van deze
maatregelen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaalde de artikelen 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 Gelet op de artikelen 134 ter en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 6/07/2017 waarin ze maatregelen treft om een botulismeepidemie op de Kloosterputten, Donklaan 152A, in te dijken;
 Overwegende dat de burgemeester, op advies van het Agentschap Natuur en Bos van 5/07/2017,
bij hoogdringendheid heeft gehandeld omdat het in het belang van de volksgezondheid was de
epidemie snel onder controle te krijgen;
 Overwegende de waarnemingen ter plaatse op 27/07/2017 waarbij geen sporen van botulisme
meer werden vastgesteld;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 28/07/2017 waarbij ze de maatregelen van 6/07/2017
opheft;
 Overwegende dat de gemeenteraad beide burgemeestersbesluiten dient te bekrachtigen. Zoniet
vervallen de besluiten onmiddellijk;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 6/07/2017 met betrekking tot de maatregelen genomen
naar aanleiding van een botulisme-epidemie op de Kloosterputten, Donklaan 152A.
ART. 2
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 28/07/2017 waarbij ze de maatregelen van 6/07/2017
opheft.
ART. 3
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- Decopa, Brusselsesteenweg 278 te 9230 Wetteren (Camping Kloosterputten, Donklaan 152A);
- Sobliqui, Dendermondsesteenweg 97 te 9290 Berlare (Verblijfspark Groenpark);
- Rodeo, Dendermondsesteenweg 73 te 9290 Berlare (Camping Rodeo, Donklaan 190A);
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- Agentschap Natuur en Bos, Lucas Bergmans;
- de griffie van de politierechtbank;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren.
ART. 4
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
HP1. Wijzigen selectieprocedure directeur basisonderwijs – algemeen kader
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 29;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en meer in het bijzonder artikel 8;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd, artikel 42;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, de artikelen 11, 13, 14, 15, 16, 17 §1, 18, 20, 22 en 26;
 Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, de artikelen 19,
37bis§1, 40, 41 en 42;
 Gelet op het decreet van 25/02/1997 betreffende het basisonderwijs, de artikelen 73§1, 1°,2° en

6°, na wijziging;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, artikel 102, na wijziging;
 Gelet op de gemeentelijke rechtspositie zoals laatst goedgekeurd in de gemeenteraad van
22/03/2017;
 Overwegende dat deze gemeentelijke rechtspositie niet van toepassing is op een directeur uit het
 gemeentelijk onderwijs;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/06/2010 houdende het goedkeuren van de
selectieprocedure voor een directeur basisonderwijs – algemeen kader;
 Overwegende de wens om de selectieprocedure bij te stellen, in het bijzonder de bijzondere
aanwervingsvoorwaarden en het selectieprogramma;
 Gelet op het protocol van 11/09/2017 van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité;
 Overwegende dat de Vlaamse onderwijsregelgeving zeer weinig voorwaarden oplegt voor de
aanstellingen van een nieuwe directeur;
 Overwegende dat de Vlaamse onderwijsregelgeving geen voorwaarden oplegt voor de selectie van
een nieuwe directeur;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:

22 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,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Karel De Gucht, voorzitter)

ART. 1
Dit besluit is niet van toepassing op personeelsleden die tijdelijk aangesteld worden ter
vervanging van een tijdelijk afwezige directeur.
ART. 2
Er kan een wervingsreserve aangelegd worden voor de maximumduur van 3 jaar.
Kandidaten blijven in de wervingsreserve opgenomen tot de duur verstrijkt of tenzij zij zelf
vroegtijdig verzoeken geschrapt te worden.
ART. 3
De aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van directeur van
de gemeentelijke basisschool vast te stellen als volgt:
1° Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar
verworven hebben in één of meerdere onderwijsnetten als lid van het personeel
van het kleuter-, lager of basisonderwijs.
2° Beantwoorden aan het schoolspecifiek profiel van directeur;
3° Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat directeurs en /of beginnende
directeurs en /of gevorderden bij OVSG (AVSG) kunnen voorleggen, uiterlijk op de
vooravond van de vaste benoeming;
4° Gunstige beoordeling van de ‘tijdelijke aanstelling in afwachting van vaste benoeming‘
(hierna verder proefperiode genoemd).
5° In het bezit zijn van een rijbewijs B.
ART. 4
Bij de aanstelling van een directeur basisonderwijs in een vacante betrekking steeds een
proefperiode te voorzien. De maximale duur van deze proefperiode komt overeen met de
maximale duur zoals bepaald in artikel 42, §1, c) van het decreet rechtspositie
personeelsleden gesubsidieerd onderwijs en kan worden verlengd conform de bepalingen
van dit artikel. Voor de begeleiding en beoordeling van deze proefperiode kan het college
een beroep doen op externen.
ART. 5

De selectieprocedure toetst de bekwaamheid of geschiktheid van de kandidaten en resulteren in een
opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. De meeste geschikte kandidaat wordt
binnen de grenzen bepaald in het tweede lid van dit artikel gekozen op basis van een volledige
vergelijking van de titels en de verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in
overeenstemming met de bepalingen van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen van 29 juli 1991.
Bij meerdere geslaagde kandidaten zal conform het getrapt vergelijkend examensysteem het college
van burgemeester en schepenen en de raad voor de betrekkingen van gemeentesecretaris, financieel
beheerder bij voorrang en bij uitsluiting van alle andere kandidaten benoemen uit die kandidaten die
a) 90 % of meer behaalden op het totaal van de punten
Zijn er geen die 90 % of meer behaalden dan uit de kandidaten die:
b) 80 % of meer behaalden op het totaal van de punten
Zijn er geen die 80 % of meer behaalden dan uit de kandidaten die:
c) 70 % of meer behaalden op het totaal van de punten
Zijn er geen die 70 % of meer behaalden dan uit de kandidaten die:
d) 60 % of meer behaalden op het totaal van de punten.
Het programma van de selectieproef is samengesteld als volgt:
1. Psychotechnisch gedeelte
Testen waarbij de capaciteiten, de emotionele weerstand, de samenwerking, de intellectuele
openheid en de consciëntieusheid van de kandidaten wordt nagegaan.
Deze psychotechnische proef is eliminerend en resulteert in ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’. De
kandidaten moeten geschikt behalen om tot het volgende selectiegedeelte te worden
toegelaten.
2. Assessmentgedeelte
Hierbij worden aan de hand van een postbakoefening, een simulatieoefening, testen en een
competentiegericht interview nagegaan in welke mate de kandidaten over de voor de functie
van belang zijnde competenties beschikken.
Dit assessmentgedeelte is niet eliminerend maar adviserend naar de selectiecommissie toe
tijdens het mondelinge selectiegedeelte. Het externe bureau, dat het assessmentgedeelte
begeleidt, is op het mondelinge gedeelte aanwezig en licht de resultaten van het assessment
toe aan de leden van de selectiecommissie.
3. Mondeling gedeelte (100 punten)
Proef 1: (50 punten)
Interview waarbij de motivatie, attitude en interesse voor het werkveld worden nagegaan.
Daarnaast worden ook de resultaten van het assessment in overweging genomen en kan de
jury hierover bijkomende vragen stellen.
Proef 2: (50 punten)
Kennisproef (waarbij de kandidaten zich voor het interview schriftelijk kunnen voorbereiden).
Hierbij baseert de selectiecommissie zich op de kennisvereisten die in het functieprofiel
werden bepaald.
Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor dit mondeling gedeelte
zestig procent van de punten behalen en bovendien vijftig procent van de punten behalen op
elk van beide proeven.
ART. 6
Kandidaten die al geslaagd zijn voor een selectieproef voor directeur basisonderwijs bij
ons gemeentebestuur kunnen door het college geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden
van deelname aan de selectieproeven.
ART. 7
§1 Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van
kandidaturen, verlopen minstens (veertien) kalenderdagen. De dag van de
bekendmaking van de vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de

indiening van de kandidaturen wel. Als de uiterste datum op een zaterdag, zondag of
feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
§2 De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de
kandidatuur is ingediend.
§3 De datum van de inschrijving via een elektronisch formulier of – indien toegelaten – de
poststempel of de datum van het e-mailbericht geldt als datum van verzending.
§4 De uiterste datum van kandidaatstelling geldt op straffe van onontvankelijkheid.
ART. 8
§1 Het college van burgemeester en schepenen kiest de wijze van externe bekendmaking uit de
volgende mogelijkheden, rekening houdend met de aard van de vacature:
1° nationaal verschijnende kranten of weekbladen;
2° regionaal verschijnende kranten of weekbladen;
3° gespecialiseerde tijdschriften van beroepsgroepen of beroepsorganisaties;
4° de VDAB;
5° de gemeentelijke website;
6° zelf geproduceerde media (affiches, folders, berichten voor lichtkrant)
7° sociale media
8° Online-jobsites
Minimaal wordt in elk geval bekendgemaakt op de gemeentelijke website, door aanplakking en via de
VDAB.
§2 Het vacaturebericht voor het persorgaan of tijdschrift bevat ten minste:
1° omschrijving van de vacante betrekking;
2° de wijze waarop men zich kandidaat kan stellen;
3° de uiterste datum om zich kandidaat te stellen;
4° al dan niet aanleggen van een wervingsreserve en de duur ervan.
ART. 9
Bij de vaststelling van de concrete selectieprocedure houdt het college rekening met de
kostprijs en met de doeltreffendheid ervan voor de vacante functie.
ART. 10
De selectie wordt uitgevoerd door een selectiecommissie volgens de artikelen in de geldende
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, Hoofdstuk III ‘De selectieprocedure’ / Afdeling I.
‘Algemene regels voor de selecties’.
ART. 11
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.
13.1

Varia
Raadslid Vandoolaeghe kaart aan dat gemeente Berlare zijn Buzzy Pazz-tussenkomst moet
optrekken. Enerzijds omdat de absolute bijdrage te laag is, anderzijds omdat de inspanningen
van inwoners om de korting te krijgen, van die aard zijn dat ze het voordeel van de korting
kwijt zijn aan tijd en transport.
Schepen An Van Driessche antwoordt dat zij nog geen opmerkingen in die zin heeft gehoord,
dat het bestuur heeft aangegeven te willen evalueren en dat inwoners er ook voor kunnen
kiezen om de abonnementsvraag grotendeels elektronisch af te handelen.

13.2

Raadslid Albrecht Arbyn vindt het ongehoord dat de vlag van de Vlaamse Gemeenschap niet
te zien was aan de Berlaarse officiële gebouwen op 11 juli.
Burgemeester Gabriëls vindt de opmerking terecht, benadrukt dat dit geen bewuste keuze van
het bestuur is en laat weten dat de administratie verzekert dat het niet meer voorvalt.

13.3

Raadslid Albrecht Arbyn vraagt of het normaal is dat gemeentearbeiders hielpen bij de
drainagewerken op het B-terrein van SK Berlare.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat de werken zijn toegewezen aan een externe firma, maar
dat de eigen arbeiders zijn ingeschakeld om de omheining te verplaatsen en om op te ruimen.

13.4

Raadslid Albrecht Arbyn herhaalt zijn vraag om de gemeentelijke toiletwagen ter beschikking
te stellen tijdens de kermisdagen.
Burgemeester Gabriëls herhaalt dat ze niet ingaat op die vraag omdat ze het personeel dat
dan verlof heeft, niet wil oproepen om de toiletten proper te houden en omdat er voldoende
horecazaken in de buurt zijn.

13.5

Raadslid Marc Van Driessche informeert naar de stand van zaken met betrekking tot het
bedrijventerrein.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat het aanvraagdossier voor de vergunning is ingediend en
de procedure loopt. Verder volgt dit najaar nog een infosessie voor geïnteresseerde
bedrijfsleiders.

13.6

Raadslid Marc Van Driessche kaart nogmaals aan dat de beleidskeuze in de sporthallen nog
niet tot een afdoende oplossing hebben geleid.
Schepen Vandersnickt erkent dat en meldt dat wordt gedacht aan een combinatie van twee
sporen:
- voor de nieuwe concessie voor sporthal Overmere meer verantwoordelijkheid leggen met
betrekking tot onderhoud en permanentie bij gemeentepersoneel
- peter- meterschap invoeren vanuit clubs
Op de vraag van schepen Malfliet of de uittredende concessiehouder heeft voldaan aan de
investeringen die deel uit maken van de concessie, antwoordt schepen Vandersnickt dat een
dadingsvoorstel zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

13.7

Raadslid Van Driessche informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de site
Donkere Wolk.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat recent een schattingsverslag werd ontvangen. Nadat een
aantal onduidelijkheden hierin zijn uitgeklaard, gaat de procedure tot minnelijke onteigening
verder.

13.8

Raadslid Baeyens kaart de verkeersproblematiek in de dorpskern van Overmere aan:
a/ Er werden tellingen uitgevoerd. Zijn de resultaten hiervan al bekend.
b/ Op het smalste stuk van de Burgs. De Lausnaystraat wordt nog steeds beurtelings
geparkeerd. Dat is een gevaarlijke situatie.
Schepen Wim Arbijn antwoordt:
a/ De resultaten van de tellingen door wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer zijn nog
niet overgemaakt.
b/ Agentschap Wegen en Verkeer is principieel akkoord om geschrankte parkeervakken te
voorzien.

13.9

Raadslid Baeyens vraagt of het bestuur inspraak heeft gehad in de concessievoorwaarden
voor een nieuwe uitbating horecagedeelte Nieuwdonk.
Burgemeester Gabriëls beaamt.
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