ZITTING VAN 22 NOVEMBER 2017
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Carine Meyers,
schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
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, raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Verontschuldigd:
Julien Wettinck, raadslid
Afwezig:
Kim Haentjens, raadslid afwezig voor 1, 2
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren notulen zitting van 25 oktober 2017;
2 Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: herinrichten sporthal Overmere;
2. Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: opmaak beheersplan Berlare-kerk en
omgeving;
3. Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: aankoop bewegend theaterlicht;
4. Goedkeuren projectsubsidie aan Poppentheater Sloeber;
5. Goedkeuren aanpassingen huishoudelijk reglement gemeenteraad;
6. Goedkeuren uitbreiding waterleidingnet: private verkaveling: Moleneindestraat Veerstraat;
7. Goedkeuren aansluiten externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk;
8. Goedkeuren aansluiten bij Eerstelijnszone Dender;
9. Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen budgetwijziging 2017/1;
10. Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen budget 2018;
11. Kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere: advies verlenen budget 2018;
12. Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: advies verlenen budget 2018;
13. Goedkeuren dagorde en stembepaling algemene vergadering Blijdorp III:
5/12/2017;
14. Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering DDS: 11/12/2017;
15. Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering DDS: 11/12/2017;
16. Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering Verko: 11/12/2017;
17. Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering Verko: 11/12/2017;
18. Goedkeuren aanvullend reglement: invoeren tonnagebeperking zone Dorp,
Turfputstraat, Overheet;
19. Goedkeuren aanvullend reglement betreffende parkeerplaatsen voorbehouden
voor parkeren van elektrische voertuigen, Brielplein;
20. Voorstel van beslissing namens N-VA-fractie: erkennen van en actief deelnemen
aan European Disability Card voor mensen met een beperking;
21. Interpellatie namens fractie CD&V: Automatische Externe Defilbrillator ;
HP1. Bijstellen aanvullend Reglement betreffende opheffing beurtelings parkeren en
invoering geschrankt parkeren Dorp;
22. Varia.

DE VOORZITTER OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.
De heer Karel De Gucht, voorzitter, meldt dat de meerderheid op basis van artikel 29
van het gemeentedecreet een punt ter zitting aan de agenda wil toevoegen: Bijstellen
aanvullend Reglement betreffende opheffing beurtelings parkeren en invoering
geschrankt parkeren Dorp:
 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 25 oktober 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:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Julien Wettinck)
1 afwezig (Kim Haentjens)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 25 oktober 2017 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: herinrichten sporthal Overmere

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 135.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 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 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat vanuit de sportraad een voorstel werd overgemaakt tot omvorming van de
achterste lokalen van de sporthal Overmere;
 Overwegende dat er volgens de sportraad behoeft is aan ruimte voor het beoefenen van
gevechtssporten, zoals judo en karate, waarbij matten permanent in een zaal kunnen worden
behouden, hetgeen niet alleen praktischer is, maar wat ook slijtage sterk vermindert;
 Overwegende dat door het voorzien van deze ruimte ook een oplossing kan worden geboden aan
het conflict van danslessen en andere sportactiviteiten in de grote zaal, gezien ook danslessen in
dit nieuwe lokaal zouden kunnen doorgaan;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herinrichting sporthal Overmere” een bestek met
nr. 2017/99 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 44.616,50 euro exclusief btw
of 53.985,97 euro inclusief 21% btw (9.369,47 euro Btw medecontractant);
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.

BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Julien Wettinck)
1 afwezig (Kim Haentjens)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/99 en de raming voor de opdracht “Herinrichting
sporthal 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 44.616,50 euro exclusief btw of 53.985,97 euro inclusief
21% btw (9.369,47 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
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.
3.

Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: opmaak beheersplan Berlare-kerk en
omgeving

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 135.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Beheersplan Berlare-kerk en omgeving” een
bestek met nr. 2017/93 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.000,00 euro exclusief btw
of 18.150,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de kerkfabriek aan het gemeentebestuur aangaf dat renovatie van de kerk zich
opdringt, maar dat in kader van subsidieerbaarheid van de restauratie als monument, er een
noodzaak is tot opmaak van een beheersplan in kader van het Onroerend Erfgoeddecreet;
 Overwegende dat niet alleen de kerk, maar ook het Brielplein, de schandpaal en het
oorlogsmonument, die zich allen in de onmiddellijke omgeving bevinden, beschermd zijn als
monument;
 Overwegende dat de lopende opdracht tot opmaak van een beheersplan voor het kasteel van
Berlare, ook implicaties heeft op het aanpalende plein, dat het ook om die reden is aangewezen
een beheersplan op te starten voor het Brielplein;
 Overwegende dat het Agentschap Onroerend Erfgoed aangeeft om beheersplannen voor
monumenten die op elkaar aansluiten of ruimtelijk één geheel vormen te bundelen in één groter
beheersplan;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens of het noodzakelijk is de monumenten mee te
nemen in de studie aangezien daar geen onmiddellijke restauraties voor worden gepland;

 Gehoord het antwoord van voorzitter De Gucht en schepen Vandersnickt dat de Vlaamse overheid
vraagt om ruimere beheersplannen te maken en dat een goedgekeurd beheersplan een
voorwaarde is om subsidieerbaar te kunnen restaureren (cf. Boerenkrijgmonument).
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/93 en de raming voor de opdracht “Beheersplan
Berlare-kerk en omgeving”, 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 15.000,00 euro exclusief btw of 18.150,00 euro inclusief
21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2018.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
4.

Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: aankoop bewegend theaterlicht

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 42, § 1, 1° a
(limiet van 135.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 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, inzonderheid artikel 90 1°;
 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 “Aankoop van bewegend theaterlicht” een bestek
met nr. 2017/100 werd opgesteld door de Dienst Cultuur & Bibliotheek;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10.743,80 euro exclusief btw
of 13.000,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/100 en de raming voor de opdracht “Aankoop van
bewegend theaterlicht”, opgesteld door de Dienst Cultuur & Bibliotheek. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 10.743,80 euro exclusief btw of 13.000,00 euro inclusief
21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2017.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
5.

Goedkeuren projectsubsidie aan Poppentheater Sloeber

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 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikels 6 t.e.m. 17 van het subsidiereglement plaatselijk socio-cultureel werk,
goedgekeurd in gemeenteraad van 23/04/2014, betreffende de procedure voor projectsubsidies;
 Overwegende de vraag van Poppentheater Sloeber voor een projectsubsidie op basis van het
subsidiereglement plaatselijk socio-cultureel werk;
 Overwegende dat deze aanvraag tijdig en volledig was;
 Overwegende het positief advies van de algemene vergadering van de cultuurraad van
20/12/2016;
 Overwegende het advies van de algemene vergadering van de cultuurraad van 17/10/2017 tot het
toekennen van 1.250,00 euro uit het cultuurraadfonds, na evaluatie van het einddossier;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10/11/2017 het advies
van de cultuurraad is gevolgd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Kent een projectsubsidie toe van 1.250,00 euro aan Poppentheater Sloeber.
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van de subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien op AR 6493500 van
BI 070902 in het budget 2017.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit over aan:
 Poppentheater Sloeber, p/a Dorp 92 te 9290 BERLARE
 de financieel beheerder
 de directeur van CC Stroming
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren aanpassingen huishoudelijk reglement gemeenteraad

DE RAAD,
 Gelet op artikel 40 van het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27/03/2013 houdende goedkeuring van een
huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad;
 Gelet op de bepalingen inzake evaluatie van dit huishoudelijk reglement, opgenomen in het
algemeen kader intern controlesysteem, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22/06/2016;
 Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking en
organisatiebeheersing van 25/04/2017;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;

 Gehoord de vraag van de CD&V-fractie en N-VA-fractie om de papieren versie van de
gemeenteraadsdocumenten te blijven voorzien;
 Gehoord de tussenkomst van schepen Malfliet die zich wenst te onthouden en zijn stemgedrag als
volgt motiveert: hij begrijpt de argumenten die worden aangehaald (tijds- en kostenbesparend),
maar verwijst naar enkele gemeenten die tablets ter beschikking stellen van raadsleden of
tussenkomen in de aankoop van zo’n toestel;
 Gehoord het voorstel van burgemeester Gabriëls om als compromis raadsleden de papieren
documenten te laten afhalen op het gemeentehuis.
BESLUIT:

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

ART. 1
Vervangt met ingang van heden het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals het werd
ingesteld bij gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 door volgend huishoudelijk reglement:
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
BIJEENROEPING EN AGENDA
Artikel 1
De bijeenroeping van de raad wordt geregeld door de artikelen 19 en 20 van het Gemeentedecreet
(GD). De bijeenroeping geschiedt eveneens wanneer ze verplicht is krachtens een andere wets- of
decreetsbepaling. Overeenkomstig artikel 19 GD vergadert de raad tenminste 10 maal per jaar.
Artikel 2
In de mate van het mogelijke worden de data van de raad, per half jaar, door de voorzitter van de
gemeenteraad vastgelegd en aan de raadsleden meegedeeld. Eventuele wijzigingen worden
eveneens en zo snel mogelijk meegedeeld. De raadsvoorzitter kan, voor belangrijke
aangelegenheden, de zitting van de raad spreiden over opeenvolgende dagen, bijvoorbeeld voor de
behandeling van het budget of de bespreking van de meerjarenplanning.
Artikel 3
§1 De oproeping wordt geregeld door artikel 21 GD. De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór
de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd.
§2 De wijze waarop de oproeping verzonden wordt, overeenkomstig art. 21 GD, 3de al., als volgt
geregeld:
De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad. De oproeping
wordt bezorgd via cobra@home. Raadsleden die dit wensen kunnen een afdruk komen afhalen op het
gemeentehuis, na afspraak bij het secretariaat. De publicatiedatum in cobra@home is de officiële
datum. De dossiers liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het gemeentesecretariaat vanaf
de publicatie via cobra@home. Documenten die ter goedkeuring worden voorgelegd, worden indien
mogelijk gepubliceerd op cobra@home (de beveiligde webruimte voor de raadsleden. Eén oproeping
wordt in elk geval genaamtekend door de raadsvoorzitter en de secretaris.
§3 Wanneer de begeleidende stukken té omslachtig zijn of wanneer de teksten niet op elektronische
wijze beschikbaar zijn, is de raadsvoorzitter gerechtigd om ze via aan huis bedeling of via de post te
bezorgen aan de raadsleden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van extranet mits melding aan de
raadsleden.
§4 Wanneer de raadsvoorzitter hiertoe beslist kunnen begeleidende documenten bij een agendapunt
om praktische redenen enkel aan de fractievoorzitters overhandigd worden.
§5 De raadsvoorzitter behoudt zich het recht toe om, binnen de grenzen van het decreet, af te wijken
van de bepalingen vermeld in §2 indien hiertoe geldige redenen in te roepen zijn.

Artikel 4
§1 De oproeping wordt genaamtekend door de raadsvoorzitter en de secretaris. Hij vermeldt de
plaats, datum (of data) en tijdstip van de zitting van de raad en de volledige agenda, zowel van de
openbare als van de niet-openbare vergadering. De punten waarvoor de vergadering in uitvoering
van artikel 26, 3de al., GD, bijeengeroepen wordt, worden vooraan op de agenda gesteld.
§2 Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad worden ter kennis
gebracht van het publiek door aanplakking aan het gemeentehuis, binnen dezelfde termijnen als die
vermeld in de artikelen 21, 23 en 26 GD met betrekking tot de bijeenroeping van de gemeenteraad.
Deze gegevens zullen eveneens op de officiële website van de gemeente Berlare opgenomen worden
vanaf het ogenblik van bekendmaking tot op de datum van de raadszitting.
§3 De pers en belangstellende inwoners van de gemeente worden, op hun verzoek en binnen een
redelijke termijn, op de hoogte gesteld van de agenda met toelichtende nota van de gemeenteraad,
eventueel tegen betaling van een vergoeding die niet meer mag bedragen dan de kostprijs. Die
redelijke termijn geldt niet voor de punten die aan de agenda worden toegevoegd na het verzenden
van de oproeping overeenkomstig artikel 22, GD.
§4 De gemeente maakt aan ieder natuurlijk persoon en ieder rechtspersoon of groepering die erom
verzoekt de agenda en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te
verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Artikel 5
§1 De raadsleden kunnen aan het college een schriftelijk verzoek richten om een punt toe te voegen
aan de agenda van de eerstvolgende raad, welke verstuurd wordt minstens 8 dagen voor de
vergadering van de raad. Eventueel latere verzoeken dienen uiterlijk 5 dagen voor de vergadering
van de raad in het bezit te zijn van de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de
voorzitter van de gemeenteraad.
§2 Elk verzoek tot het toevoegen van een punt aan de agenda van de eerstvolgende raad moet
vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document dat de raad kan voorlichten. Het
verzoek moet een onderwerp behandelen dat behoort tot de bevoegdheden van de raad zoals bepaald
in artikel 42 GD. Van deze mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door een lid van het
college van burgemeester en schepenen. De gemeentesecretaris, deelt de aanvullende
agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad ,samen met de bijhorende
voorstellen en de toelichtende nota’s onverwijld mee aan de leden van de raad.
§3 Ten minste 14 dagen vóór de vergadering gedurende dewelke de gemeenteraad dient te
beraadslagen over het budget, over een budgetwijziging of over de rekeningen, doet het college aan
elk gemeenteraadslid een exemplaar toekomen van het ontwerp van budget, van het ontwerp van
budgetwijziging of van de rekeningen. Voor de voorstellen voor nieuwe gemeentelijke reglementen
wordt ten minste acht dagen vóór de zitting het ontwerp aan de raadsleden bezorgd. De
raadsvoorzitter bepaalt de informatiedrager, die hiervoor gebruikt wordt.
Artikel 6
§1 De agendapunten aangevraagd door een of meer raadsleden kunnen een voorstel van beslissing,
een motie of een interpellatie inhouden.
§2 Een agendapunt dat een beslissing van de gemeenteraad voorstelt, moet vergezeld zijn van een
schriftelijk ontwerp van beslissing en wordt ter stemming aan de raad voorgelegd.
§3 Voor een motie wordt dezelfde werkwijze gevolgd. Een motie is een tekst betreffende een niet
rechtstreeks aan de raad voorgelegde vraag door een of meer raadsleden ingediend, met verzoek aan
de raad zich erover uit te spreken. De motie moet wel handelen over aangelegenheden van
gemeentelijk belang.

§4 In een interpellatie worden een of meer vragen of opmerkingen gericht aan het college. Een
interpellatie wordt ter discussie voorgelegd aan de raad. Een interpellatie heeft niet de bedoeling
tijdens de vergadering zelf tot een concreet besluit te leiden.
Artikel 7
De gemeenteraadsleden kunnen ook schriftelijke en mondelinge vragen stellen aan het college van
burgemeester en schepenen.
De schriftelijke vragen worden binnen de maand na ontvangst schriftelijk beantwoord.
De mondelinge vragen over gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda staan van de
gemeenteraad kunnen worden gesteld aan het einde van de openbare zitting in het punt varia. Op
deze mondelinge vragen wordt ten laatste geantwoord tijdens de volgende zitting.
De op die wijze gestelde vragen en het antwoord geven geen aanleiding tot enig debat.
Voor loutere meldingen kan het best de procedure van de meldingskaarten worden gebruikt.
Artikel 8
Wenst het college omwille van het spoedeisend karakter nog ter zitting van de raad bijkomende
punten die niet vooraf gemeld waren, aan de agenda toe te voegen, dan dient dit bij de aanvang van
de zitting door de voorzitter van de raad bekend gemaakt te worden. Het(de) dossier(s) word(t)(en)
onmiddellijk ter inzage van de raadsleden gelegd, zodat elk raadslid het dossier nog kan inzien. De
behandeling van deze dossiers wordt slechts op het einde van de openbare zitting - vóór de rubriek
“vragen en antwoorden” - ter stemming gelegd, op de wijze zoals bepaald in art. 29, GD. Op vraag
van één of meerdere fracties kan deze behandeling worden voorafgegaan door een schorsing van de
raad.
Artikel 9
Mededelingen van het college, die een loutere kennisgeving aan de raad inhouden, worden op het
einde van de openbare zitting gedaan onder de rubriek “varia”. Hierover kan geen debat gevoerd
worden.
VERZOEKSCHRIFTEN
Artikel 10
§1 Overeenkomstig artikel 201, GD heeft iedereen het recht verzoekschriften, door één of meerdere
personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen. Elke verzoeker of de eerste
ondertekenaar, als het verzoekschrift door meerder personen is ondertekend, heeft recht op een
gemotiveerd antwoord binnen drie maanden na indiening van het verzoekschrift.
§2 Het verzoekschrift dient bij de raadsvoorzitter of de secretaris ingediend te worden tegen
ontvangstbewijs of als aangetekende zending gericht te worden aan de raadsvoorzitter. De periode
van drie maanden, waarbinnen verzoeker of de eerste ondertekenaar als het verzoekschrift door
meerdere personen is ondertekend een gemotiveerd antwoord moet krijgen, start op de datum
vermeld op het ontvangstbewijs.
§3 Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift
moet de vraag duidelijk blijken.
Artikel 11
§1 Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort is
onontvankelijk.

§2 Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
 de vraag onredelijk is of te vaag is gesteld;
 het een loutere mening is en geen concreet verzoek;
 als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres werd ingediend;
 het taalgebruik beledigend is;
De voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. De voorzitter kan de indiener om een
nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel kan worden geagendeerd op de
gemeenteraad.

Artikel 12
§1 De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende
gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen.
Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
§2 De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester
en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek over de inhoud ervan
uitleg te vertrekken.
§3 De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen is ondertekend, de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een
gemeenteraadscommissie. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een
verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
VOORBEREIDING VAN DE ZITTING
INZAGE VAN DE DOSSIERS EN BEZOEKRECHT
Artikel 13
§1 De dossiers betreffende de op de agenda ingeschreven punten worden, onmiddellijk na de
verzending van de oproeping, op het gemeentehuis (kabinet van de secretaris) ter inzage gelegd van
de raadsleden. De dossiers bevatten de verklarende nota’s, de feitelijke gegevens, de eventuele
verleende adviezen, de ontwerpen van beraadslaging en de informatie, die het de raadsleden mogelijk
maakt over het dossier met kennis van zaken te oordelen.
§2 Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of de door hem
aangewezen ambtenaren technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor
de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de
procedure.
§3 De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van
de gemeente betreffen.
 Zonder voorafgaandelijke aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de openingsuren van het
gemeentesecretariaat:
 de recente begrotingen/budgetten, rekeningen en jaarverslagen van de gemeente
Berlare en dezelfde documenten in verband met het OCMW en van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is;
 de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de raad;
 de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en
schepenen , wat de delen betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn;
 de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belastings- en
retributiereglementen;
 het register van inkomende en uitgaande stukken
 Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 13 §1 en §3,1 hebben de raadsleden het
recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de
gemeente.
 Het college van burgemeester en schepenen zal de dagen en uren bepalen waarop de
raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen. Om het college de mogelijkheid
te geven te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het
bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke
documenten zij wensen te raadplegen.
 Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen de acht werkdagen na de ontvangst van de
aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien.
§4 De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van stukken en akten betreffende het bestuur
van de gemeente. Zij dienen dit schriftelijk aan te vragen. Het college van burgemeester en

schepenen kan bij gemotiveerd besluit weigeren een afschrift te geven . Dit besluit dient binnen de
acht werkdagen na ontvangst van het verzoek tot afschrift meegedeeld aan het betrokken raadslid.
§5 De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen en diensten die dec
gemeente opricht en beheert te bezoeken. Om het college van burgemeester en schepenen in de
mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens acht
werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken op welke dag en uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden passief optreden.
VERGADERINGEN VAN DE RAAD
OPENBAARHEID
Artikel 14
§1 De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar.
§2 de vergadering is niet openbaar:
1° Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering.
2° Wanneer twee derde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de
openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de
vergadering niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze beslissing motiveren.
§3 de gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de gemeenteraadsleden en
schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging
of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar. Ingeval de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf
op te leggen, wordt de hoorzitting in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt.
Artikel 15
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonder in
tuchtzaken. als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten
vergadering moet worden verdergezet, kan de openbare zitting, enkel met dit doel, worden
onderbroken.
VOORZITTERSCHAP , AANWEZIGHEID EN WIJZE VAN VERGADEREN
Artikel 16
Het voorzitterschap van de raad wordt geregeld door artikel 24 GD.
Artikel 17
Bij het begin van de vergadering of bij aankomst tijdens de vergadering wordt de presentielijst aan de
raadsleden ter ondertekening voorgelegd. De leden tekenen de presentielijst vooraleer de vergadering
te verlaten.
Artikel 18
Het artikel 26 GD bepaalt het aanwezigheidsquorum om te kunnen beraadslagen en besluiten namelijk
de meerderheid van de zitting hebbende gemeenteraadsleden dient aanwezig te zijn.
Artikel 19
§1Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en in acht genomen artikel 13 voormeld,
verklaart de voorzitter de zitting voor geopend. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet
voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de
vergadering niet kan doorgaan. Van dit feit wordt door de secretaris melding gemaakt in de notulen.

§2 De raad kan echter, als hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden
aanwezig is, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige
wijze beraadslagen over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.
De termijnen, bedoeld in de artikelen 21 en 23 van het gemeentedecreet, worden voor deze tweed en
derde oproeping teruggebracht tot twee dagen. In de derde oproeping worden de bepalingen van
artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen.
Artikel 20
§1 De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en mededelingen, die de raad
aanbelangen.
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de
daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad daar anders over beslist.
§2 Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door tenminste twee derde van de aanwezige
leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen
vermeld.
Artikel 21
§1.Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te
komen over het voorstel. De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en,
ingeval van gelijktijdigheid van de aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
§2 Indien de raad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het OCMW toelichtingen moet
geven, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord komen. De voorzitter kan aan de
gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven.
Artikel 22
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op het hoofdbeslissing
waarvan de bespreking wordt geschorst om:
 te vragen dat men niet zal besluiten
 de verdaging te vragen
 een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie
 voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou
behandeld worden;
 te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden.
 naar het reglement te verwijzen
Artikel 23
De amendementen woorden voor de hoofdbeslissing en de subamendementen voor de
amendementen ter stemming gelegd.
Artikel 24
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor verwijzing naar het reglement
of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de
voorzitter haar/hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan het woord door de voorzitter
ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te
blijven wordt geacht de orde te verstoren.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde
te verstoren.

Artikel 25
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen
die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot
de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de
terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
Artikel 26
De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk telkens een
goedkeuring of een afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen
verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar
de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een
gevangenisstraf van één dag tot drie dagen., behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe
grond oplevert.
Artikel 27
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de
voorzitter daar anders over beslist.
Artikel 28
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het
gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de
vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten
dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Artikel 29
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen
opgenomen in artikel 23 en artikel 26 en volgt de stemming..
Artikel 30
§1 Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de
vergadering zich moet uitspreken.
§2 De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen
genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het
voorstel verworpen.
Artikel 31
De gemeenteraad stemt over het budget in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel. Elk
lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van artikelen die
hij aanwijst., indien het over het budget gaat of over een of meer artikelen of posten die hij aanwijst,
indien het om de jaarrekeningen gaat. In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de
stemming over de artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de
stemming over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid
afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn
aangenomen.
WIJZE VAN STEMMEN
Artikel 32
§1 De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in §3
van dit artikel.
§2 De stemming geschiedt mondeling of geheim.

§3 De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde van de rangorde, elk aanwezig raadslid
ja, neen of onthouding te laten uitspreken. De voorzitter stemt het laatst.
§4. Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor:
 de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen
 het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen van andere rechtspersonen en
feitelijke verenigingen.
 individuele personeelszaken
Artikel 33
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembiljetten gebruikt en wordt eenvormig
schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een
blanco stembriefje.
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Artikel 34
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembiljetten geteld. Stemt dit niet
overeen met het aantal raadsleden , die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de
stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen;
Artikel 35
Als bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen
bij de eerste stemming , wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen
hebben behaald. De voorzitter stelt daartoe een lijst op met tweemaal zoveel namen als er
benoemingen of voordrachten moeten gebeuren. Hebben, bij de eerste stemming sommige
kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming
toegelaten.. De benoeming of voordracht gebeurt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking
der stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.
DE NOTULEN
Artikel 36
De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan de punten aan die punten waarover de
gemeenteraad geen beslissing heeft genomen
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming vermelden
de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Een
raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.
Artikel 37
§1 De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van
de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet.
§2 De notulen van de vorige vergadering worden, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht
dagen voor de vergadering gepubliceerd in Cobra@home (de beveiligde webruimte voor de
raadsleden).
§3 Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergaderingen opmerkingen te maken over de
redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
§4 Zo dikwijls als de raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de
vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.

RAADSCOMMISSIES
Artikel 38
De gemeenteraad kan in zijn midden commissies oprichten.
Deze commissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden ,
het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De
commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De bevoegdheden van deze commissies worden aldus bepaald:
 een gemeenteraadscommissie voor financiën
 een gemeenteraadscommissie voor intergemeentelijke samenwerking en
organisatiebeheersing
Artikel 39
De mandaten van lid van iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de
gemeenteraad is samengesteld. Elke fractie zal er minstens één vertegenwoordiger zitting hebben in
elke commissie op basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties conform artikel
39§3 van het gemeentedecreet. Indien een fractie tijdens de zittingsperiode splitst of sommige leden
zich als onafhankelijk raadslid opstellen of overgaan naar een andere fractie, dan behoudt de fractie
zijn oorspronkelijk aantal leden in de commissies.
Artikel 40
Elke commissie wordt voorgezeten door een raadslid. Overeenkomstig artikel 39§4 GD kan de
burgemeester of een schepen geen voorzitter zijn van een gemeenteraadscommissie. De voorzitter
wordt aangeduid door de gemeenteraad.
Artikel 41
§1 De commissies kunnen geldig vergaderen, welk ook het getal der aanwezige leden zij. Zij brengen
advies uit over de voorstellen welke hun door de raad of door het college of door een raadslid worden
voorgelegd.
Het ambt van secretaris van de raadscommissie wordt waargenomen door een ambtenaar van de
gemeente, op voorstel van de gemeentesecretaris, aangewezen door het college van burgemeester en
schepenen.
Elke commissie kan steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
§2 De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van dec leden van de
commissie kunnen de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De voorzitter maakt een
voorstel van agenda op
§3 De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar de commissieleden verstuurd.
§4 De vergaderingen van de commissies en de stemmingen ervan zijn in principe openbaar. Onder
dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad zijn zij besloten of geheim.
§5 Alvorens aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een
aanwezigheidslijst, die aan de gemeentesecretaris wordt bezorgd.
PRESENTIEGELD
Artikel 42
In overeenstemming met artikel 17 GD en artikel 40, 1° GD wordt aan de raadsleden presentiegeld
verleend voor hun aanwezigheid op elke vergadering van de raad.
Aan de raadsleden wordt eveneens, presentiegeld worden voor het bijwonen van de vergaderingen
van de commissies ingesteld bij artikel 37 van dit reglement, waarvan zij lid zijn.
Er kan echter geen tweemaal presentiegeld worden verleend op eenzelfde dag.
ALGEMEEN
Artikel 43
De materies in dit reglement behandeld, zijn van toepassing voor zover ze niet gewijzigd of geregeld
worden door wetten, decreten of besluiten van een hogere overheid.

ART. 2
Van dit besluit werd melding gegeven.
7.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingnet: private verkaveling: Moleneindestraat Veerstraat

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de verkavelingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op
20/10/2017 aan de heer Benny de Geest, Brugstraat 46A, 9260 Wichelen voor het verkavelen in 5
loten op de percelen Berlare, 2de afdeling sectie A nrs. 422a, 423 e en 423d, Moleneindestraat –
Veerstraat.
 Overwegende dat voor deze verkaveling een uitbreiding van het waterleidingsnet noodzakelijk is;
 Gelet op het schrijven van de Watergroep van 26/09/2017 met ref. 20/71/Project03_000012593
met uitvoeringsplan nr 20.53.10/105;
 Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de verkavelaar;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterbedelingsnet in de Moleneindestraat - Veerstraat goed conform het
uitvoeringsplan nr. 20.53.10/105 van de Watergroep cvba.
ART. 2
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan de
Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren aansluiten externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 38 dat stelt dat in geval van een
samengevoegde opdracht voor rekening van verschillende aanbestedende overheden en in
voorkomend geval van privaatrechtelijke personen, de betrokken personen de overheid of entiteit
aanduiden die in hun naam en in hoedanigheid van aanbestedende overheid zal optreden;
 Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
 Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
 Gelet op het feit dat volgende diensten moeten worden uitgevoerd, zijnde de
arbeidsgeneeskundige dienst en de ondersteuning van de preventiedienst;
 Gelet op het feit dat de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden is gebeurd door
het besluit van 08/06/2017 van de OCMW raad, waarbij een open offerteaanvraag inzake
“aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk” werd opgestart;
 Overwegende dat de opdrachtdocumenten reeds vermeldden dat OCMW Berlare een
samengevoegde opdracht voerde voor zichzelf en voor gemeente Berlare;
 Overwegende dat de gemeente Berlare haar contract met de huidige leverancier daarom reeds
tijdig heeft stopgezet;

 Gelet op de beslissing van de OCMW raad van 09/11/2017 houdende de gunning van deze open
offerteaanvraag aan IDEWE;
 Gelet op de raming van 65.400,00 euro, incl. BTW, voor een periode van vier jaar;
 Gehoord de uitleg ter zitting gemeentesecretaris Pieters.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Het OCMW Berlare aan te duiden als rechtspersoon die in naam en in hoedanigheid van
aanbestedende overheid zal optreden, en goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek
2017/Preventie, opgesteld door het OCMW Berlare. De raming bedraagt 65.400,00 euro.
ART. 2
Een beroep te doen op deze samengevoegde opdracht en met ingang van 01/01/2018 voor een
termijn van vier jaar de uitvoering van de externe dienst preventie en bescherming op het werk te
gunnen aan de meest voordelige bieder, IDEWE.
ART. 3
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget, op budgetcode
BI 011200/AR 6231000.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Goedkeuren aansluiten bij Eerstelijnszone Dender

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op OCMW-decreet van 19/12/2008 en latere wijzigingen;
 Gelet op de beleidsbrief van de heer Jo Vandeurzen met als titel ‘Een geïntegreerde zorgverlening
in de eerste lijn’;
 Gelet op de conferentie eerstelijnszorg van 16 februari 2017, georganiseerd door het Agentschap
Zorg en Gezondheid betreffende de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen;
 Gelet op de nota van de VVSG van 10/07/2017 betreffende de reorganisatie van het
eerstelijnslandschap;
 Gelet op omzendbrief van minister Jo Vandeurzen ‘Oproep tot de vorming van eerstelijnszones’;
 Overwegende dat de Vlaamse overheid met de eerstelijnszone de vele actoren in de sectoren
gezondheid, zorg en welzijn beter wil laten samenwerken waarbij de persoon met een zorgnood
centraal staat;
 Overwegende dat de Vlaamse regering drie prioritaire doelstellingen voor de eerstelijnszones heeft
bepaald: 1. Het stimuleren van interdisciplinaire en intersectorale samenwerking tussen actoren in

zorg en welzijn; 2. Het bevorderen van inhoudelijke afstemming tussen preventie, curatie,
rehabilitatie, begeleiding en ondersteuning in zorg en welzijn; 3. Het ondersteunen van actoren in
zorg en welzijn bij de toepassing van de (nog te ontwikkelen) methodiek rond geïntegreerde
zorgplanning;

 Overwegende dat volgens de Vlaamse overheid de eerstelijnszones op termijn waarschijnlijk nog
heel wat andere taken zullen toegewezen krijgen: 4. Signaleren van problemen en knelpunten aan

de hogere beleidsniveaus; 5. In kaart brengen van het nodige en gewenste aanbod in zorg en
welzijn in de zone; 6. Ondersteunen van initiatieven die de mantelzorger erkennen in het
zorgproces; 7. Operationaliseren van multidisciplinaire aanbevelingen; 8. Operationaliseren van de
Vlaamse en lokale doelstellingen voor de eerste lijn; 9. Oplossen van knelpunten en problemen in
de praktijkvoering van eerstelijnsactoren; 10. Meewerken aan het Vlaamse kwaliteitsbeleid voor de
eerste lijn; 11. Organiseren van vorming i.f.v. de vormingsnoden van de verschillende actoren; 12.
Ondersteunen van de uitbouw van het geïntegreerd breed onthaal; 13. Stimuleren van lokale
partners bij initiatieven m.b.t. buurtgerichte zorg; 14. Klachtenbehandeling; 15. Ondersteunen van
lokale en bovenlokale zorgstrategische planning; 16. Stimuleren van digitale multidisciplinaire
gegevensdeling tussen actoren in de eerste lijn;

 Overwegende dat een eerstelijnszone tussen de 75.000 en 125.000 inwoners moet tellen, wat het
geval is als we de voorgestelde gemeenten in aanmerking nemen;
 Gelet op het pilootproject (goedgekeurd en met trajectbegeleiding van Flanders Synergy vzw) voor
de regio waartoe Berlare zou behoren, samen met Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke
en Zele;
 Gelet op het principeakkoord van het college van burgemeester en schepenen van 15/09/2017 om
toe te treden tot de proefregio;
 Overwegende dat er tussen de meeste gemeenten van het beoogde gebied tal van
samenwerkingsverbanden bestaan tussen lokale besturen, welzijnsdiensten en
gezondheidsorganisaties;
 Overwegende dat alle gemeenten uit een eerstelijnszone één van de verplichte partners zijn in een
eerstelijnszone;
 Overwegende dat een gemotiveerd en ontvankelijk voorstel van eerstelijnszone uiterlijk op 31
december 2017 moet ingediend worden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, Team Eerste Lijn,
samen met de engagementsverklaring van de deelnemende partners;
 Overwegende dat het toetreden tot een eerstelijnszone geen budgetimpact heeft;
 Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 31/08/2017 houdende de goedkeuring tot het
toetreden tot eerstelijnszone Dender;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Aan te sluiten bij Eerstelijnszone Dender.
ART. 2
Kennis te nemen van het aanvraagdossier tot erkenning als eerstelijnszone Dender.
ART. 3
Katja Gabriëls, burgemeester, en Bob Pieters, gemeentesecretaris, te machtigen om namens
gemeente Berlare de formele engagementsverklaring te ondertekenen, als bijlage bij het
aanvraagdossier tot definitieve erkenning als eerstelijnszone Dender.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: 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 2/06/2016 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 Sint-Martinus Berlare van 13/09/2017 houdende
goedkeuring van budgetwijziging nr. 2017/1 van de kerkfabriek, dewelke werd overgemaakt aan
het centraal kerkbestuur;
 Overwegende dat deze wijziging een verschuiving inhoudt binnen de exploitatie van de
kerkfabriek;
 Overwegende dat deze verschuiving geen wijziging inhoudt van de gemeentelijke bijdrage aan de
kerkfabriek;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.

BESLUIT:
ART. 1
Geeft gunstig advies aan het besluit van de kerkraad van 13/09/2017 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.
11.

Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen budget 2018

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 het Keizerlijk Decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
 Gelet op het besluit van 28/11/2013 van de kerkfabriek van Sint-Martinus Berlare houdende
vaststelling van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
 Gelet op het besluit van 19/06/2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare houdende
goedkeuring van het budget 2018 van de kerkfabriek;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage voor 2018 44.927,02 euro bedraagt en dat dit
past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente 25.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Geeft positief advies aan het besluit van 19/06/2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare
houdende goedkeuring van het budget 2018 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 44.927,02 euro en een investeringstoelage van 25.000,00 euro.
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;
 De kerkfabriek Sint-Martinus Berlare, p/a dhr. Paul Poppe, Biezenstraat 37, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere: advies verlenen budget 2018

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 het Keizerlijk Decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;

 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
 Gelet op het besluit van 21/11/2013 van de kerkfabriek van OLV Hemelvaart Overmere houdende
vaststelling van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
 Gelet op het besluit van 21/06/2017 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere houdende
goedkeuring van het budget 2018 van de kerkfabriek;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage voor 2018 35.829,27 euro bedraagt en dat dit
past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente 15.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Geeft positief advies aan het besluit van 21/06/2017 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere
houdende goedkeuring van het budget 2018 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 35.829,27 euro en een investeringstoelage van 15.000,00 euro.
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;
 De kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Overmere, p/a dhr. Antoon Van de Vondel,
Maneschijnstraat 1, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: advies verlenen budget 2018

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 het Keizerlijk Decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
 Gelet op het besluit van 19/11/2013 van de kerkfabriek van Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende vaststelling van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
 Gelet op het besluit van 23/06/2017 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen houdende
goedkeuring van het budget 2018 van de kerkfabriek;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage voor 2018 23.828,15 euro bedraagt en dat dit
past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente 20.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Geeft positief advies aan het besluit van 23/06/2017 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende goedkeuring van het budget 2018 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 23.828,15 euro en een investeringstoelage van 20.000,00 euro.
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;
 De kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen, p/a dhr. Rony De Geest, Groenstraat 9, 9290
Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Goedkeuren dagorde en stembepaling algemene vergadering Blijdorp III:
5/12/2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald de artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 houdende het aanstellen van een
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering
van deze vereniging op 5/12/2017 die bijeengeroepen werd per aangetekend schrijven van
13/10/2017;
 Overwegende het feit dat de agenda van de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur is
vastgesteld zoals hierna opgenomen in ART. 1;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Keurt, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, de dagorde van de
Algemene Vergadering van Blijdorp III van 5/12/2017 goed:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (14/06/2017);
2. Begroting 2018 (zie bijlage);
3. Stand van zaken: Masterplan Blijdorp vzw;
4. Stand van zaken: Persoonsvolgende Financiering;
5. Varia.
ART. 2
Draagt de aangeduide vertegenwoordiger, zijnde Wim Arbijn, van de gemeente Berlare voor de
Algemene Vergadering van Blijdorp III op 6/12/2016 op zijn stemgedrag voor deze algemene
vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad terzake.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Blijdorp, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout;
- de heer Wim Arbijn, Kruisstraat 45 te 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

15.

Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering DDS: 11/12/2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het Vlaamse decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de gemeente Berlare aandeelhouder is van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Intercommunale Dender Durme en Schelde, afgekort tot DDS;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 24/10/2017 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van DDS op 11/12/2017, in de kantoren
van de maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
bijzondere algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
 Gehoord de uitleg ter zitting.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering op 11/12/2017 van
het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Intercommunale DDS namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2017;
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en de daaraan
verbonden begroting;
5. Ontslag en benoeming;
6. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering;
7. Diversen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de bijzondere algemene
vergadering van DDS op 11/12/2017, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
- de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering DDS: 11/12/2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Intercommunale Vereniging Dender, Durme en Schelde Bevrijdingslaan
201, 9200 Dendermonde;

 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere
algemene vergadering der aandeelhouders van DDS die bijeengeroepen wordt op 11/12/2017 per
aangetekend schrijven van 24/10/2017;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden, zoals bepaald in artikel
16 van de statuten van DDS;
 Gehoord de uitleg ter zitting;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van mevrouw Carine Meyers en de heer Jan De
Palmenaer.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de bijzondere algemene vergadering van DDS
van 11/12/2017:
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 BERLARE..
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de bijzondere
algemene vergadering van DDS van 11/12/2017 af te stemmen op de beslissingen genomen door de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering Verko: 11/12/2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 24/10/2017 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van Verko die
bijeengeroepen wordt op 11/12/2017 in de kantoren van de maatschappelijke zetel,
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
bijzondere algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
 Gehoord de uitleg ter zitting.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van Verko van
11/12/2017 namelijk:
1. Verwelkoming;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers;
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2017 en de
bijzondere algemene vergadering van 12 juli 2017;
Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en de daaraan
verbonden begroting;
Ontslag en benoeming;
Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering;
Diversen.

ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de bijzondere algemene
vergadering van Verko op 11/12/2017, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering Verko: 11/12/2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere
algemene vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt op 11/12/2017 per
aangetekend schrijven van 24/10/2017;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden, zoals bepaald in artikel
16 van de statuten van DDS;
 Overwegende de agenda van deze bijzondere algemene vergadering;
 Gehoord de uitleg ter zitting door;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Freddy Schatteman en de heer Francky
Verhofstadt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de bijzondere algemene vergadering van Verko
van 12/12/2016:
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de bijzondere
algemene vergadering van Verko van 11/12/2017 af te stemmen op de beslissingen genomen door de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;

 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Goedkeuren aanvullend reglement: invoeren tonnagebeperking zone Dorp,
Turfputstraat, Overheet

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie 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;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16/09/2008 houdende het invoeren van een
tonnagebeperking (max 3,5 ton) in de Haststraat, Letterhoutstraatje en Blancquaertsveld;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/06/2012 houdende de definitieve goedkeuring van het
mobiliteitsplan;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen om maatregelen te nemen voor
doorgaand verkeer;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de opmerking van raadslid Verhofstadt dat de gemeentelijke zones waar vandaag al een
tonnagebeperking geldt, worden genegeerd door vele vrachtwagenchauffeurs;
 Gehoord het antwoord van schepen Wim Arbijn die aangeeft dat de boetebedragen bij overtreding
recent aanzienlijk werden opgetrokken en dat dit voor een gedragswijziging zou moeten zorgen;
 Gehoord de gedragen bedenking dat de oorzaak van het probleem zou moeten worden aangepakt
waar de vrachtwagens van de afrit van E17 en E40 komen, in concreto in het doortrekken van de
N41 tussen Aalst en Sint-Niklaas.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Op het tracé Turfputstraat tot einde Schuitje in beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd
voor doorgaand verkeer:
de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand
hoger is dan 3,5 ton, volgens bijgevoegd plan waarvan een exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat,
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C21
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV
ART. 2
Op het tracé Dorp, Quote, Overheet tot einde Heirweg in beide richtingen wordt volgende maatregel
ingevoerd:
de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand
hoger is dan 3,5 ton, volgens bijgevoegd plan waarvan een exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat,
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C21
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV
ART. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be).
ART. 4
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor
parkeren van elektrische voertuigen, Brielplein

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie 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;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Overwegende dat er een elektrisch oplaadpunt komt op het Brielplein;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de discussie over snel opladende en traag opladende palen, dat iedereen het erover eens
is dat snelladers het interessants zouden zijn, maar dat de technologie op deze plek / het plan van
Eandis momenteel traagladers voorziet;
 Gehoord de discussie met de CD&V-fractie over de wenselijkheid om bij een volgende plaatsing al
dan niet palen te voorzien op het Donkmeer;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat de raad het elektrische rijden niet in vraag
stelt, en dat bij latere opportuniteiten zal worden gekeken of snelladers en oplaadpunten aan het
Donkmeer mogelijk zijn;
 Gehoord de vraag van raadslid Vandoolaeghe of deze palen voor de gemeenten budgetneutraal
zijn en of er geen vergoeding voor inname openbaar domein van de commerciële uitbater
tegenover moet staan;
 Gehoord het antwoord van schepen Wim Arbijn dat het project voor de gemeente inderdaad
budgetneutraal is en dat de meerderheid van mening is dat een vergoeding niet aan de orde is
aangezien de palen een zeer beperkte oppervlakte innemen.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Op het Brielplein, parking voor het kasteelpark, wordt volgende maatregel ingevoerd: twee
parkeerplaatsen worden voorbehouden voor elektrische voertuigen, volgens bijgevoegd plan waarvan
een behoorlijk geviseerde exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
Dit wordt gesignaleerd door:
- het verkeersbord E9a en onderbord met het symbool dat aanduidt dat het parkeren voorbehouden is
voor elektrische voertuigen
- markeringen in een groene kleur en symbool
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
 politiezone Berlare - Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Voorstel van beslissing namens N-VA-fractie: erkennen van en actief deelnemen aan
European Disability Card voor mensen met een beperking

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 27/03/2013, bijgesteld in zitting
van heden, en meer bepaald artikel 6 dat stelt dat agendapunten, aangebracht door een of
meerdere raadsleden, een voorstel van beslissing, een motie of een interpellatie inhouden;
 Gelet op de e-mail van 13/11/2017 van raadslid Vleminckx namens de N-VA-fractie om een
agendapunt toe te voegen om een beslissing te nemen aangaande het erkennen van en het actief
deelnemen aan de European Disability Card voor mensen met een beperking;
 Overwegende de toelichting als volgt: “We kennen allemaal de problematiek die personen met een
beperking ondervinden met deelname aan cultuur – sport of andere vrijetijdsbestedingen wanneer
ze bij deze aanbieders hun handicap niet op papier kunnen “bewijzen”. Hierdoor lopen personen
met een beperking – onterecht – toegangskortingen en andere voordelen mis. Daarom is er een
kaart ontwikkeld met Europese steun (voor ons land 170.170,-euro) waardoor personen met een
beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde
voordelen. Deze kaart, de European Disability Card, is vanaf 19 oktober 2017 door de mensen met
een handicap aan te vragen bij de vijf instellingen in dit land waar ze erkend zijn. Voor onze regio
zijn dat vooral FOD sociale zaken, en het VAPH (Vlaams agentschap personen met handicap)”;
 Overwegende de motivering als volgt: “Het gebruik van de European Disability Card biedt onze
burgers met een beperking verschillende voordelen:
- Er is eindelijk een duidelijk uniform en afdwingbaar “bewijs van handicap”. Zeker voor
bepaalde groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze kaart een meer
dan welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven, of personen met autisme.
- Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy.
In het verleden was dit wel het geval: medische bewijsstukken vermelden net wel de
beperking.
- Het is een Europees initiatief waardoor dezelfde kaart ook geldig is in 7 andere Europese
landen (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië).

-

De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig een voordeel
toe te kennen aan personen met een beperking. Op vertoon van de kaart kan een persoon
met een handicap zijn handicap “bewijzen” en bijgevolg toegangskorting en andere voordelen
krijgen bij aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd (bvb in de bib, theater, musea, enz.).
 Gehoord de uitleg ter zitting door mevrouw Vleminckx;
 Gehoord het antwoord van schepen Wim Arbijn die aangeeft dat het project heel recent (oktober)
werd gelanceerd en dat de meerderheid het project genegen is. De meerderheid stelt evenwel
voor om het project ter advisering voor te leggen aan de gemeentelijke adviesraden en hen te
vragen eventueel concrete, haalbare voordeelvoorstellen voor te stellen om daarna met de
feedback terug te keren naar de raad;
 Gehoord dat de N-VA-fractie daarmee instemt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
De gemeentelijke adviesraden te vragen een advies te formuleren over het project en over eventuele
haalbare voordelen.
ART. 2
Op basis van de ingediende adviezen een voorstel uit te werken en ter goedkeuring voor te leggen
aan de gemeenteraad.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
22.

Interpellatie namens fractie CD&V: Automatische Externe Defilbrillator

DE RAAD,
 Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 27/03/2013 en meer bepaald
artikel 6 dat stelt dat agendapunten, aangebracht door een of meerdere raadsleden, een voorstel
van beslissing, een motie of een interpellatie inhouden;
 Gelet op de e-mail van 16/11/2017 van raadslid Baeyens namens de CD&V-fractie om een
agendapunt toe te voegen met betrekking tot Automatische Externe Defilbrillators;
 Overwegende de toelichting in het schrijven: “Een AED of Automatische Externe Defilbrillator is een
toestel waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van de bewusteloze
patiënt kan laten stoppen met fibrilleren, waardoor het opnieuw in een normaal ritme wordt
gebracht. Wil een slachtoffer met een hartstilstand een veel grotere overlevingskans hebben, dan
moet hij / zij binnen de eerste drie à vier minuten een AED krijgen. Direct reanimeren verdubbelt
de overlevingskansen van een slachtoffer en gaat eveneens de kans op eventuele hartletsels
achteraf verminderen. Dergelijk toestel kan levens redden. Elke dag worden in ons land, buiten het
ziekenhuis, zowat 30 mensen getroffen door een hartstilstand. Slechts 7 procent daarvan overleeft
het. Bij onze Noorderburen zijn er zowat 60.000 AED’s ter beschikking. In ons land amper een
6.000-tal!”
 Overwegende dat de CD&V-fractie de volgende vragen stelt:
- 1) Hoeveel AED's heeft de gemeente in eigendom en hoe is de geografische spreiding?
- 2) Heeft de gemeente een overzicht van AED's in onze gemeente (horeca, Rode Kruis, ...).
- 3) Gaat de meerderheid mee in het voorstel vanuit CD&V om AED toestellen te voorzien in de
gemeentelijke gebouwen + een duidelijk en herkenbaar logo te voorzien voor alle AED's op
ons grondgebied zowel vanuit de privé als vanuit de overheid?
 Gehoord de toelichting bij de vraag ter zitting door raadslid Baeyens;T.
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt:
- Er was al in het budget 2017 voorzien om twee toestellen aan te kopen. De meerderheid wil
deze installeren aan beide sporthallen. Daarnaast komt er in budget 2018 ruimte om nog eens
twee toestellen aan te kopen, wellicht voor Festivalhal Donkmeer en SCC De Venne.
- Nieuw is de mogelijkheid om zo’n toestellen te huren. Daar wil de meerderheid nu nog extra
marktbevraging rond doen alvorens te beslissen.
- Rode Kruis Berlare zal worden gevraagd opleiding te voorzien.

-

Meerderheid gaat mee in vraag om herkenbaar logo te voorzien.
Meerderheid wil ook een app communiceren die aangeeft waar het dichtstbijzijnde toestel zich
bevindt.
Het bestuur heeft weet van volgende AED-toestellen die vandaag actief zijn op onze
gemeente: 1 in OCMW, 1 in Ziekenwagen Rode Kruis (gesubsidieerd door gemeente Berlare),
2 bij Rode Kruis Berlare (verplicht in hulpposten bij evenementen) en 1 aan Warenhuis AMI.

HP1. Bijstellen aanvullend Reglement betreffende opheffing beurtelings parkeren en
invoering geschrankt parkeren Dorp
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 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 gemeenteraadsbesluit houdende het goedkeuren van een aanvullend reglement dat in
Dorp het beurtelings parkeren opheft en geschrankt parkeren invoert;
 Overwegende dat dit besluit ondertussen werd uitgevoerd maar dat dit op een deel van het traject
voor problemen zorgt;
 Overwegende dat het om veiligheidsredenen aangewezen is deze situatie op korte termijn aan te
passen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, 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 (Julien Wettinck)

ART. 1
Op het Dorp van het kruispunt met Gaver tot Hogeweg wordt volgende maatregel ingevoerd:
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen, volgens bijgevoegd plan waarvan een
behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode
ART. 2
Op het Dorp van kruispunt met Gaver tot Hogeweg, waar geen parkeervakken getekend zijn, wordt
volgende maatregel ingevoerd:
het parkeren is verboden;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

ART. 3
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Het beurtelings parkeren op Dorp tussen splitsing met Gaver en Hogeweg.
ART. 4
Op het Dorp van kruispunt met Gaver tot en met uitrit brandweerkazerne in beide richtingen wordt
volgende maatregel ingevoerd:
het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 30 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C43
ART. 5
Heft het gemeenteraadsbesluit van 25/10/2017 op houdende Aanvullend Reglement betreffende
opheffing beurtelings parkeren en invoering geschrankt parkeren Dorp.
ART. 6
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be)
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu)
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be)
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be)
ART. 7
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
23.

Varia
-

Raadslid Vandoolaeghe laakt dat het college voor de situatie in de gemeentelijke
kinderopvang een externe dienstverlener inschakelt terwijl de externe audit van 2013 al
enkele werkpunten had geformuleerd.
Schepen Meyers reageert dat die werkpunten wel degelijk zijn opgenomen en geïntegreerd in
de werking en dat de situatie vandaag een ander gegeven is.
De gemeentesecretaris laat verstaan dat de dagelijkse aansturing van gemeentepersoneel zijn
verantwoordelijkheid is, dat de inhoud van het persbericht pertinent onjuist is en dat hij het
totaal niet kunnen vindt dat de race naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt gevoerd op de
kap van het gemeentepersoneel.

-

Raadslid Marc Van Driessche stelt vast dat een aantal formulieren op de gemeentelijke
website volledig kunnen worden afgehandeld met Eid en andere niet.
De gemeentesecretaris antwoordt dat dit een technische achtergrond heeft waarom op dit
moment niet meer formulieren volledig online kunnen worden afgewerkt. Dit moet wel in de
toekomst mogelijk zijn en het nieuwe CRM-project dat er aan komt is daar een opportuniteit
in.

-

Raadslid Marc Van Driessche mist externe communicatie van de adviesraden en vraagt zich af
of de verslagen niet kunnen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat de vraag best eerst besproken wordt in de schoot van
de adviesraden.

-

Raadslid Marc Van Driessche meldt dat op de begraafplaats van Overmere, kant
Loereveldstraat, onkruid staat en de haag een snoeibeurt nodig heeft.

Burgemeester Gabriëls antwoordt dat ze de melding overmaakt aan de afdeling openbare
werken, maar dat volgens de afdeling het snoeien van de jonge haag nog niet aan de orde is.
-

Voorzitter De Gucht meldt dat de volgende zitting plaatsvindt op woensdag 20 december
2017.
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