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Goedkeuren notulen zitting van 22 november 2017;
Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2018 in de werking van de politiezone Berlare-Zele;
Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2018 in de werking van Hulpverleningszone Oost;
Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Goedkeuren derdebetalersovereenkomst Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;
Goedkeuren wijzigen mantelzorgpremie;
Goedkeuren wijzigen van toelage aan ouders van een kind met een handicap;
Goedkeuren aanpassen meerjarenplan 2014-2019 gemeente Berlare: strategische nota, financiële
nota en toelichting;
Goedkeuren budgetwijziging 2017/1 gemeente Berlare;
Goedkeuren budget 2018 gemeente Berlare: beleidsnota, financiële nota en toelichting;
Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: inrichtingswerken aaidierenweide;
Goedkeuren procedure aankoop diverse inrichtingselementen aaidierenweide;
Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: raamovereenkomst ruimen rioolkolken 2018 - 2020;
Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: raamovereenkomst ruimen rioleringen 2018 - 2020;
Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: ramen reinigen 2018 - 2020;
Goedkeuren aansluiten bij aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van een
overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract 'Raamcontract voor de sluiting van
individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen';
Goedkeuren projectsubsidies jeugd;
Goedkeuren projectsubsidies noord-zuid ;
Goedkeuren verlofregeling 2018 gemeentepersoneel;
Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel;
oedkeuren personeelsformatie;
Goedkeuren beheersovereenkomst gemeente en OCMW: gezamenlijke dienst personeel en
organisatie;
Goedkeuren beheersovereenkomst gemeente en OCMW: gezamenlijke ICT-dienst;
Goedkeuren takenpakket RioPact - gemeente 2018;
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Rato vzw;
Goedkeuren toetreding tot interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' en goedkeuren
convenant tussen deze interlokale vereniging en Peloton;
Goedkeuren politieverordening Ronde van Vlaanderen 2018;
Varia;
Goedkeuren aankoop grond bij openbare verkoop - Donkoeverpark;

DE VOORZITTER OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.

Voorzitter De Gucht meldt overeenkomstig artikel 20 §1 van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad dat schepen Arbijn de gemeentesecretaris en de voorzitter van de gemeenteraad op de
hoogte heeft gebracht van het feit dat hij voortaan als onafhankelijk raadslid zal zetelen.
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 22 november 2017
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op art. 33 van dit decreet inzake de notulen van de gemeenteraadzitting.
BESLUIT:

22 stemmen voor (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 notulen van de zitting van 22 november 2017 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2018 in de werking van de politiezone BerlareZele

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, meer bepaald art. 27;
 Overwegende dat de gemeente Berlare een politiezone vormt met de gemeente Zele;
 Gelet op het besluit van de Politieraad van de zone van 28/11/2017 houdende vaststelling van het
budget van de politiezone voor 2018;
 Overwegende dat het gemeentelijk aandeel 2018 voor Berlare werd vastgesteld op 1.160.143,00
(exploitatie) en 90.428,00 euro (investeringen);
 Overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Berlare - Zele afzonderlijk dient
vastgesteld door de gemeenteraad;
 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 gemeentelijke dotatie 2018 van de gemeente Berlare in de politiezone Berlare - Zele goed en
verwerkt deze in de gemeentelijke beleidsdocumenten, in het bijzonder in budget 2018, als volgt:
1.160.143,00 (exploitatie) en 90.428,00 euro (investeringen).
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg wordt overgemaakt aan:
 dienst Federaal politietoezicht en wapens, Kalandeberg 1, 9000 GENT;
 gemeentebestuur Zele, Markt 50, 9240 ZELE;
 de heer Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

3.

Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2018 in de werking van Hulpverleningszone Oost

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 134 van de wet van 15/5/2007 betreffende de civiele veiligheid;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/10/2014 houdende het goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst Hulpverleningszone Oost;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2014 houdende het goedkeuren van de
verdeelsleutel voor Hulpverleningszone Oost;
 Gelet op het besluit van de zoneraad van de Hulpverleningszone Oost van 20/10/2017 houdende
het goedkeuren van begroting 2018;
 Gelet op het schrijven van Hulpverleningszone Oost van 31/10/2017 met betrekking tot budget
2018 en de dotatie 2018 voor gemeente Berlare;
 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
Neemt kennis van de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Oost, keurt deze dotatie goed en
verwerkt deze in de gemeentelijke beleidsdocumenten, in het bijzonder in budget 2018:
- gewone dotatie: 343.138,93 euro
- dotatie voor de erkentelijkheidspremie: 12.473,00 euro
ART. 2
Maakt een afschrift van de besluit over aan:
- Hulpverleningszone Oost, Oude Vest 150 te 9200 DENDERMONDE;
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 §2 15°;
 Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens namens de CD&V-fractie die duidt waarom de
fractie zich bij dit agendapunt onthoudt: de fractie heeft geen probleem met het cijfer op zich,
maar wel met het gevoerde beleid dat er tegenover staat.
BESLUIT:

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

ART. 1
Heft voor het aanslagjaar 2018 een aanvullende belasting ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente Berlare op 1 januari van het aanslagjaar.
ART. 2
Stelt het percentage van de belasting vast op 7% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.

Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
ART. 3
Bepaalt dat de vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting door toedoen van het bestuur
der directe belastingen zullen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 §2 15°;
 Gelet op de artikelen 298 en 464 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Gelet op het decreet van 13/12/2013 houdende de Vlaamse Codes Fiscaliteit;
 Gelet op het decreet van 18/11/2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies;
 Gelet op de omzendbrief 2013/4 van 22/03/2013 houdende de onderrichtingen voor het opstellen
van een strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019);
 Gelet op de omzendbrief 2017/3 van 14/07/2017 houdende de onderrichtingen voor de
aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 en de wijziging van deze
omzendbrief in oktober 2018;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, voorbereid in zitting van 13/10/2017;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens namens de CD&V-fractie die duidt waarom de
fractie zich bij dit agendapunt onthoudt: de fractie heeft geen probleem met het cijfer op zich,
maar wel met het gevoerde beleid dat er tegenover staat.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2018 vast op 690.
ART. 2
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren derdebetalersovereenkomst Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van
18/12/2013, en meer bepaald operationele doelstelling 3.2: gemeente Berlare behoudt haar
inspanningen voor inwoners die sociaal/financieel onder druk staan en onderzoekt de effectiviteit
van nieuwe initiatieven;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/12/2016 houdende het goedkeuren van een
derdebetalersovereenkomst met De Lijn voor onder meer volgend abonnementstype: gemeente
Berlare betaalt 10% van het abonnement Buzzy Pazz met een geldigheidsperiode van één maand,
drie maand en één jaar voor 12- tot en met 18-jarige Berlarenaren;

 Overwegende dat gemeente Berlare geen middelbaar onderwijsinstellingen op het grondgebied
heeft en scholieren zich dus dienen te verplaatsen naar omliggende gemeenten en steden;
 Overwegende dat na evaluatie van de maatregel na 1 jaar blijkt dat het voorziene budget het
toelaat de tussenkomst te verhogen;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om:
- de tussenkomst van 75% van het abonnement Buzzy Pazz bij VT’s en VG’s voor 12- tot en met
24-jarige Berlarenaren te behouden;
- de tussenkomst van 75% van de Omnipas 60+ VT en VG-abonnement voor 60- tot en met 64jarige Berlarenaren te behouden;
- de tussenkomst van 10% van het abonnement Buzzy Pazz met een geldigheidsperiode van één
maand, drie maand en één jaar voor 12- tot en met 18-jarige Berlarenaren te verhogen naar
20%.
 Overwegende dat de budgettaire impact van deze maatregel geraamd wordt op 17.000,00 euro en
dat dit budget is voorzien in budget 2018;
 Overwegende dat de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn vraagt om deze overeenkomst te laten
ingaan vanaf 1 februari 2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die motiveert waarom hij zich bij dit
agendapunt onthoudt: akkoord met stijging, maar nog te ver onder het Vlaams gemiddelde voor
hem om tevreden te zijn met deze maatregel.
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, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 onthouding (Piet Vandoolaeghe)
1 verontschuldigd (Julien Wettinck)

ART. 1
Keurt een nieuwe overeenkomst van derdebetaler goed met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Oost-Vlaanderen voor de subsidiëring van volgend abonnementtype:
 gemeente Berlare betaalt 20% van het abonnement Buzzy Pazz met een geldigheidsperiode
van één maand, drie maand en één jaar voor 12- tot en met 18-jarige Berlarenaren.
De overeenkomst van derdebetaler, afgesloten tussen de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en
gemeente Berlare, maakt integraal deel uit van deze beslissing. Een behoorlijk geviseerd exemplaar
gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Machtigt mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, en de heer Bob Pieters, gemeentesecretaris, om
namens gemeente Berlare deze overeenkomst te ondertekenen.
ART. 3
Behoudt de bestaande overeenkomst van derdebetaler met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Oost-Vlaanderen voor de subsidiëring van volgende abonnementtypes:
 gemeente Berlare betaalt 75% van het abonnement Buzzy Pazz bij VT’s en VG’s voor 12- tot
en met 24-jarige Berlarenaren
 gemeente Berlare betaalt 75% van de Omnipas 60+ VT en VG-abonnement voor 60- tot en
met 64-jarige Berlarenaren;
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20 te 2800 MECHELEN;
- dienst vergunningen;
- dienst bevolking en burgerlijke stand;
- financieel beheerder.
ART. 5
Maakt dit besluit bekend conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

7.

Goedkeuren wijzigen mantelzorgpremie

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30/06/2008 houdende het instellen van een
mantelzorgpremie, als flankerende maatregel bij het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2007
houdende de goedkeuring van het Lokaal Sociaal Beleidsplan;
 Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 29/01/2014 en 23/12/2015 houdende het verhogen van
deze premie van 125 euro naar 150 euro en van 150 euro naar 200 euro;
 Overwegende dat hulp die 65-plussers toestaat langer in de vertrouwde omgeving te wonen
aangemoedigd moet worden;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, besproken in zitting van 01/12/2017;
 Overwegende dat de voorwaarden en procedure ongewijzigd blijven, maar de gemeentelijke
premie wordt verhoogd van 200,00 euro naar 300,00 euro per jaar en per persoon;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens OCMW-voorzitter;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die van mening is dat het gemeentebestuur
deze maatregel al veel langer had moeten nemen, zoals hij vroeger reeds heeft aangehaald.
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
Heft het gemeenteraadsbesluit op van 23/12/2015 houdende goedkeuring aanpassingen
mantelzorgpremie en vervangt het vanaf 1/01/2018 door onderstaand reglement:
Artikel 1 Doelstelling
Het gemeentebestuur van Berlare kan in samenwerking met het OCMW Berlare onder de hierna
gestelde voorwaarden een mantelzorgpremie toekennen aan de mantelzorger die een
zorgbehoevende op regelmatige basis en niet beroepsmatig verzorgt in zijn thuismilieu.
Artikel 2 Leeftijd
Opdat de aanvrager (zijnde de in artikel 1 genoemde mantelzorger) aanspraak zou kunnen maken op
deze premie moet de persoon voor wie gezorgd wordt 65 jaar zijn op het moment van de aanvraag.
Artikel 3 Band tussen mantelzorger en zorgbehoevende
Degene die de aanvraag doet, moet door affectieve en/of familiale relatie verbonden zijn met de
zorgbehoevende.
Artikel 4 Graad zorgbehoevendheid
De zorgbehoevende dient een score te hebben op de BEL – schaal vanaf 30 tot en met 34.
De indicatiestelling dient te gebeuren door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse
Zorgverzekering.
De sociale dienst van het OCMW Berlare maakt een verslag op waarin de taak van de mantelzorger
wordt omschreven.
Artikel 5 Domicilie
De zorgbehoevende dient gedomicilieerd te zijn in de gemeente Berlare en mag niet permanent
verblijven in een verzorgingsinstelling.
De mantelzorger dient ofwel in te wonen bij de zorgbehoevende ofwel een niet- inwonende te zijn
maar wel gedomicilieerd in de gemeente Berlare.
Artikel 6 Premiebedrag
De gemeentelijke mantelzorgpremie bedraagt 300,00 euro per jaar.
Er wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend per zorgbehoevende persoon.

Artikel 7 Aanvraag
De aanvrager dient zijn aanvraag te doen bij middel van het gemeentelijk aanvraagformulier dat te
verkrijgen is bij het gemeentebestuur en de sociale dienst van het OCMW Berlare.
Bij deze aanvraag zal volgend attest bijgevoegd worden:
 Bel-score van de zorgbehoevende
De aanvraag dient jaarlijks vernieuwd te worden en ingediend te worden bij de sociale dienst van het
OCMW Berlare uiterlijk 31 december van het verzorgingsjaar.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 de voorzitter van het OCMW-Berlare, Baron Tibbautstraat 29 A te 9290 BERLARE;
 de financieel beheerder.
ART. 3
Maakt dit besluit bekend conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren wijzigen van toelage aan ouders van een kind met een handicap

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/12/1989 houdende de wijziging van de modaliteiten
voor toekenning van een vergoeding aan de ouders of opvoeders van gehandicapte kinderen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2001 houdende de aanpassing van Belgische frank
naar euro;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2014 houdende het wijzigen van de modaliteiten
van toelage aan ouders van een kind met een handicap;
 Overwegende actieplan 3.2.3. van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 dat het behoud van
deze toelage stipuleert;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, besproken in zitting van 01/12/2017;
 Overwegende dat de premie momenteel 190,00 euro bedraagt, maar in zitting van heden beslist
werd de premie voor mantelzorgers te verhogen tot 300,00 euro en het dus billijk is ook deze
premie aan te passen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens OCMW-voorzitter;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die van mening is dat het gemeentebestuur
deze maatregel al veel langer had moeten nemen, zoals hij vroeger reeds heeft aangehaald.
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
Heft met ingang van 01/01/2018 het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2014 houdende wijziging van
de modaliteiten voor toekenning van een vergoeding aan de ouders of opvoeders van gehandicapte
kinderen op en bepaalt dat vanaf 01/01/2018 het reglement onder ART. 2 van dit besluit van
toepassing is.
ART. 2
Artikel 1
Gemeente Berlare kent een jaarlijkse toelage toe, zijnde 300,00 euro, aan ouders of opvoeders van
een kind met een handicap, onder de in artikel 2 vastgestelde voorwaarden.
Artikel 2
Voorwaarden:
1. Op 1 januari van het begrotingsjaar de gezinnen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente Berlare en er tot het
ogenblik van de aanvraag normaal en onderbroken ingeschreven zijn gebleven. Voor de
interpretatie van het begrip ‘gezin’ baseert het bestuur zich op de gecoördineerde versie van

2.

3.
4.
5.

‘de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters’ van de FOD
Binnenlandse Zaken.
Rechthebbend zijn op bijkomende kinderbijslag uit hoofde van het kind met minstens vier
punten in pijler 1 zoals die gedefinieerd wordt in artikel 6 van het koninklijk besluit van
28/03/2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de
programmawet (I) van 24 december 2002;
Het kind is ten hoogste 21 jaar oud;
Het kind mag niet permanent (7/7 dagen) opgenomen zijn in een aangepaste instelling;
Een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen op de formulieren die
door het bestuur ter beschikking worden gesteld, nl.
o Uittreksel uit de bevolkingsregisters waaruit blijkt dat het gezin op 1 januari van het
begrotingsjaar ingeschreven staat in de gemeente.
o Attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een
handicap.
o Verklaring waarbij wordt bevestigd dat het kind niet permanent is opgenomen in een
aangepaste instelling.

Artikel 3
De uitbetaling zal slechts kunnen geschieden binnen de perken van de hiervoor beschikbare en
goedgekeurde kredieten.
Artikel 4
Een laattijdige aanvraag kan in aanmerking worden genomen, indien zij maximaal drie jaar na het jaar
waarop de aanvraag betrekking heeft, werd ingediend.
Artikel 5
De toelage bij laattijdige aanvragen voor de dienstjaren 2015, 2016 en 2017 wordt vastgesteld op
190,00 euro per dienstjaar.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolgd zal worden overgemaakt aan:
- de financieel beheerder;
- dienst interne zaken.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

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

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald het artikel 43 §2 3° en de artikelen 146 en 147;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus zoals gewijzigd tot op heden, dat uitvoering en inhoudelijke invulling geeft aan de
artikelen 146 en 147 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de omzendbrief 2017/5 van 06/10/2017 houdende de onderrichtingen voor de
aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, met een positief advies in zitting van
5/12/2017;
 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 18/12/2017;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die in de toelichting van de financiële risico’s
door de financieel beheerder voor het eerst een alarmbel hoort met betrekking tot het innen van
een subsidiebedrag van 640.000,00 euro;

 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat het gaat om drie dossiers waarvan er één
ondertussen is afgerond en bezorgd aan de subsidiërende overheid. De twee resterende zijn
rioleringsprojecten (Slot en Strijdamstraat) waaraan verder wordt gewerkt;
 Gehoord de tussenkomsten van raadslid Baeyens en raadslid Vandoolaeghe die het niet kunnen
vinden dat de geraamde investeringskost voor de renovatie van het kasteel jaar na jaar met
hetzelfde bedrag in de meerjarenplanning doorschuift, terwijl het finale kostenplaatje een stuk
hoger zal zijn;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die stelt dat de meerderheid er voor kiest om de
exacte raming van het project in te brengen van zodra die gekend is.
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)
5 stemmen tegen (Kris Malfliet, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens)
4 onthoudingen (Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn)
1 verontschuldigd (Julien Wettinck)

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

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

1.457.107

2.899.461

2.362.739

1.272.057

1.000.765

1.155.162

A. Uitgaven

12.231.553

12.301.373

13.010.670

13.912.281

14.200.075

14.151.238

B. Ontvangsten

13.688.660

15.200.834

15.373.409

15.184.338

15.200.841

15.306.400

7.734.640

8.932.912

9.221.621

8.997.888

9.016.284

9.016.284

5.954.020

6.267.922

6.151.788

6.186.450

6.184.556

6.290.116

-2.850.404

782.069

-1.598.215

-2.758.358

-3.337.726

-2.391.617

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

3.004.695

1.209.955

1.515.446

4.931.631

4.662.336

3.256.357

B. Ontvangsten

154.291

1.992.024

-82.769

2.173.272

1.324.610

864.740

III. Andere (B-A)

1.658.617

-1.026.560

-896.014

-725.728

-495.185

1.069.648

A. Uitgaven

1.043.884

1.029.510

898.814

725.728

995.185

1.030.352

1. Aflossing financiële schulden

1.043.884

1.029.510

898.814

725.728

995.185

1.030.352

1.a Periodieke aflossingen

1.043.884

1.029.510

898.814

725.728

995.185

1.030.352

2.702.500

2.950

2.800

500.000

2.100.000

500.000

2.100.000

-2.832.146

-166.807

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

2.700.000
2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

450

300

2.654.970

-131.490

3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar
(I+II+III)

265.319

-2.212.029

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat
vorig boekjaar

2.506.643

2.771.962

5.426.932

5.295.442

3.083.413

251.267

VI. Gecumuleerde budgettaire
resultaat (IV+V)

2.771.962

5.426.932

5.295.442

3.083.413

251.267

84.460

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

2.771.962
Jaar 2014

5.426.932
Jaar 2015

5.295.442
Jaar 2016

3.083.413
Jaar 2017

251.267
Jaar 2018

84.460
Jaar 2019

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.823.796

3.234.045

2.661.061

1.548.519

1.420.321

1.553.626

A. Exploitatieontvangsten

13.688.660

15.200.834

15.373.409

15.184.338

15.200.841

15.306.400

11.864.864

11.966.789

12.712.348

13.635.819

13.780.519

13.752.774

12.231.553

12.301.373

13.010.670

13.912.281

14.200.075

14.151.238

366.689

334.584

298.322

276.462

419.556

398.463

II. Netto periodieke leningsuitgaven
(A+B)

1.408.073

1.361.594

1.194.636

1.002.189

1.414.741

1.428.815

A. Netto-aflossingen van schulden

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

1.041.384

1.027.010

896.314

725.728

995.185

1.030.352

B. Nettokosten van schulden

366.689

334.584

298.322

276.462

419.556

398.463

Autofinancieringsmarge (I-II)

415.723

1.872.451

1.466.425

546.329

5.581

124.810

Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaar 2020

Jaar 2021

Jaar 2022

Jaar 2023

1.175.089

1.118.125

1.142.511

1.181.804

A. Uitgaven

14.240.522

14.411.726

14.505.164

14.588.007

B. Ontvangsten

15.415.611

15.529.851

15.647.674

15.769.811

9.016.284

9.016.284

9.016.284

9.016.284

6.399.327

6.513.567

6.631.390

6.753.527

-545.500

-15.000

-37.500

-15.000

A. Uitgaven

2.162.500

15.000

37.500

15.000

B. Ontvangsten

1.617.000

III. Andere (B-A)

-609.565

-1.080.977

-1.053.963

-1.055.504

1.109.565

1.080.977

1.053.963

1.055.504

1.109.565

1.080.977

1.053.963

1.055.504

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

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden

1.a Periodieke aflossingen

1.109.565

1.080.977

1.053.963

1.055.504

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

500.000
500.000

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

20.025

22.148

51.047

111.299

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat
vorig boekjaar

84.460

104.485

126.633

177.680

104.485

126.633

177.680

288.979

104.485

126.633

177.680

288.979

VI. Gecumuleerde budgettaire
resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor
investeringen
C. Bestemde gelden voor andere
verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge

Jaar 2020

Jaar 2021

Jaar 2022

Jaar 2023

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.578.683

1.498.486

1.493.879

1.504.446

A. Exploitatieontvangsten

15.415.611

15.529.851

15.647.674

15.769.811

13.836.928

14.031.365

14.153.795

14.265.364

14.240.522

14.411.726

14.505.164

14.588.007

403.594

380.361

351.369

322.643

II. Netto periodieke leningsuitgaven
(A+B)

1.513.159

1.461.338

1.405.332

1.378.147

A. Netto-aflossingen van schulden

1.109.565

1.080.977

1.053.963

1.055.504

B. Nettokosten van schulden

403.594

380.361

351.369

322.643

Autofinancieringsmarge (I-II)

65.525

37.148

88.547

126.299

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

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

10.

Goedkeuren budgetwijziging 2017/1 gemeente Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald het artikel 43 §2 3° en de artikelen 154 en 157;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus;
 Overwegende dat de voorliggende BW 2017/1 werd opgemaakt in overeenstemming met de
onderrichtingen;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, met een positief advies in zitting van
4/12/2017;
 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 18/12/2017;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die de budgetwijziging een technisch moeilijk
document vindt, en het niet kunnen vindt dat hij tijdens de financiële commissie geen antwoord
kreeg op de herkomst van vier grote wijzigingen;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die stelt dat de antwoorden nog per e-mail zijn
overgemaakt.
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)
5 stemmen tegen (Kris Malfliet, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens)
4 onthoudingen (Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn)
1 verontschuldigd (Julien Wettinck)

ART. 1
Keurt de budgetwijziging 2017/1 als volgt goed:
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)

MJP 2017

Budget 2017

954.706

1.272.057

A. Uitgaven

14.102.730

13.912.281

B. Ontvangsten

15.057.436

15.184.338

9.002.644

8.997.888

6.054.793

6.186.450

-1.355.747

-2.758.358

A. Uitgaven

3.416.930

4.931.631

B. Ontvangsten

2.061.183

2.173.272

III. Andere (B-A)

-725.728

-725.728

725.728

725.728

1. Aflossing financiële schulden

725.728

725.728

1.a Periodieke aflossingen

725.728

725.728

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

A. Uitgaven

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

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

-1.126.769

-2.212.029

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.034.853

5.295.442

908.084

3.083.413

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

908.084

3.083.413

Autofinancieringsmarge

MJP 2017

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.231.261

1.548.519

A. Exploitatieontvangsten

15.057.436

15.184.338

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

13.826.175

13.635.819

14.102.730

13.912.281

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

276.555
1.002.283

Budget 2017

276.462
1.002.189

A. Netto-aflossingen van schulden

725.728

725.728

B. Nettokosten van schulden

276.555

276.462

Autofinancieringsmarge (I-II)

228.978

546.329

ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen administratief toezicht binnen de 20
dagen zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van de budgetwijziging 2017/1 in een digitaal bestand zal worden
overgemaakt aan de Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren budget 2018 gemeente Berlare: beleidsnota, financiële nota en
toelichting

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden en in het bijzonder op
het artikel 43 §2 °3 en de artikelen 148 tot en met 151;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de omzendbrief BB 2017/5 van 6/10/2017 houdende de onderrichtingen voor de
aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

 Overwegende dat het voorliggend budget 2018 werd opgemaakt in overeenstemming met de
onderrichtingen;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, met een positief advies in zitting van
04/12/2017;
 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 18/12/2017;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die de voorliggende cijfers minder gunstig
interpreteert dan de meerderheid omdat volgens hem een aantal projecten met een grote
financiële verbintenis, waaronder de renovatie van het kasteel, worden vooruitgeschoven in de
meerjarenplanning;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat de cijfers sowieso nog positiever worden op
het moment dat jaarrekening 2017 wordt ingebracht;
 Gehoord de tussenkomsten van raadslid Baeyens en raadslid Vleminckx over de significante
stijging van budget wegenwerken in het laatste jaar van de legislatuur, dat ze erkennen dat
wegenwerken noodzakelijk zijn maar deze beter gelijkmatig over de legislatuur worden gespreid;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die stelt dat drie subbudgetten nu zijn
samengevoegd tot één budget en dat het de keuze is van de meerderheid om dat totaal te
verhogen met 250.000,00 euro;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die zich afvraagt hoe omvangrijk de renovatie van
de kasteelsite moet zijn; voor CD&V is enkel het hoofdgebouw noodzakelijk;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt die van mening is dat de renovatie van enkel het
hoofdgebouw een halfslachtige oplossing is, dat de burger baat heeft aan een administratie die
maximaal kan worden gecentraliseerd en dat dit mogelijkheden biedt om ander patrimonium (zoals
het huidige gemeentehuis) te verkopen op termijn;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die van mening is dat een aantal acties uit de
doelstellingenboom van het meerjarenplan te vrijblijvend zijn (bijvoorbeeld rond kansarmoede,
rond toerisme en imagoversterkende initiatieven) en die laakt dat er nog steeds geen
toerismebeleidsplan op tafel ligt;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat de investeringen 2017 en 2018 op het terrein
beter zijn dan nog een plan: natuurinrichtingsproject, aaidierenweide, werken Festivalhal
Donkmeer, Museum Donkmeer, onteigeningen Donkoeverpark en Donkere wolk;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe met betrekking tot het budget voor
onteigeningen: de projecten Donkoeverpark en Donkere wolk komen voort uit een ruimtelijk
uitvoeringsplan van 2009 en pas nu duikt een onteigeningsbudget op. Verder vindt hij dan geen
onteigeningsbudget terug om de parallelweg uit Masterplan Donkfront te kunnen realiseren;
 Gehoord de vragen tot verduidelijking van raadslid Marc Van Driessche en raadslid Vleminckx met
betrekking tot rioleringsproject Loereveldstraat-Bontinckstraat (aardgas, ondergrond of
bovengronds elektriciteitsnet), onteigeningen sport (voor een terrein aan sportpark Overmere
wordt in eerste instantie overlegd met eigenaar om in der minne te verwerven), timing Donkere
wolk (notaris liet weten dat in 2018 kan worden opgestart), LED-verlichting sporthal Berlare (niet
de zaal zelf, want die is paar jaar terug aangepakt).
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)
5 stemmen tegen (Kris Malfliet, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens)
4 onthoudingen (Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn)
1 verontschuldigd (Julien Wettinck)

ART. 1
Het budget 2018 bestaande uit de doelstellingennota, de financiële nota en de toelichting wordt
vastgesteld volgens de voorliggende beleidsdocumenten en financieel samengevat volgens
onderstaande tabel:
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget
1.000.765

A. Uitgaven

14.200.075

B. Ontvangsten

15.200.841

1.a. Belastingen en boetes

9.016.284

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige

6.184.556

II. Investeringsbudget (B-A)

-3.337.726

A. Uitgaven

4.662.336

B. Ontvangsten

1.324.610

III. Andere (B-A)

-495.185

A. Uitgaven

995.185

1. Aflossing financiële schulden

995.185

a. Periodieke aflossingen

995.185

b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten

500.000

1. Op te nemen leningen en leasings

500.000

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

-2.832.146

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

3.083.413

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

251.267

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

Bestemde gelden

251.267

Bedrag
op 1/1

Mutatie

Bedrag
op 31/12

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

ART. 2
Bepaalt dat het afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen administratief toezicht binnen
de 20 dagen zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van het budget 2018 in een digitaal bestand zal worden overgemaakt aan de
Vlaamse Regering.

ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: inrichtingswerken aaidierenweide

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 15 (toegang
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie
van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben) en 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 het lopende Natuurinrichtingsproject Donkmeer-Berlare Broek, waaruit de inrichting
van een nieuw dierenpark voortvloeit, aan de rand van de bestaande Eendenkooi binnen de site
Nieuwdonk;
 Overwegende de gemeenteraadsbeslissing van 25/11/2015, houdende de goedkeuring van een
opstalrecht voor de inrichting van deze aaidierenweide binnen het domein van intercommunale
DDS;
 Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 28/06/2017 goedkeuring gaf over het bestek
ontwerpopdracht aaidierenweide;
 Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25/08/2017
houdende de gunning van deze opdracht aan Architectuuratelier Kubiek uit Zele;
 Overwegende dat binnen deze studieopdracht een ontwerpplan werd opgemaakt;
 Overwegende dat op basis van dit plan het bestek met nr. 2017/101 “Inrichtingswerken
aaidierenweide” werd opgemaakt, opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende de raming die werd opgemaakt door de Dienst Openbare werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 62.298,35 euro exclusief btw
of 75.381,00 euro inclusief 21% btw (13.082,65 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 2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de bedenking van raadslid Baeyens dat het al bij al om een groot bedrag gaat voor de
inrichting van een aaidierenweide.
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. 2017/101 en de raming voor de opdracht
“Inrichtingswerken aaidierenweide”, 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 62.298,35 euro exclusief btw of
75.381,00 euro inclusief 21% btw (13.082,65 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

ART. 3
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de
opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele
integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.
ART. 4
De uitgave voor deze opdracht werd voorzien in het investeringsbudget van 2018.
ART. 5
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
13.

Goedkeuren procedure aankoop diverse inrichtingselementen aaidierenweide

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet van
30.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
 Overwegende het lopende Natuurinrichtingsproject Donkmeer-Berlare Broek, waaruit de inrichting
van een nieuw dierenpark voortvloeit, aan de rand van de bestaande Eendenkooi binnen de site
Nieuwdonk;
 Overwegende de gemeenteraadsbeslissing van 25/11/2015, houdende de goedkeuring van een
opstalrecht voor de inrichting van deze aaidierenweide binnen het domein van intercommunale
DDS;
 Overwegende dat voor de realisatie van dit project hoofdzakelijk zal beroep gedaan worden op een
aannemer, waarvoor een afzonderlijk bestek aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt
voorgelegd;
 Overwegende dat naast de werken beschreven in dit aannemingsbestek ook een aantal andere
werken of leveringen voorzien worden;
 Overwegende het overzicht van deze goederen en materialen met bijgevoegde raming, als bijlage
gehecht aan dit besluit;
 Overwegende dat wordt voorgesteld om de verschillende aankopen te organiseren bij wijze van
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur;
 Overwegende dat de verschillende aankopen niet door dezelfde leverancier kunnen worden
aangeboden en het dus niet gaat om een kunstmatige opsplitsing van de opdracht;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018;
 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
Verleent goedkeuring om de goederen en materialen, waarvan een overzichtslijst behoorlijk geviseerd
bij dit besluit gaat, aan te kopen bij wijze van aanvaarde factuur. Elke afzonderlijke aankoop gebeurt
conform de geldende regelving overheidsopdrachten.
ART. 2
Geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht de verschillende aankopen van
voornoemde overzichtslijst te organiseren bij wijze van aanvaarde factuur.
ART. 3
Voorziet deze uitgaven in het investeringsbudget 2018.

ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: raamovereenkomst ruimen rioolkolken
2018 - 2020

DE RAAD,
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op 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 in het kader van de opdracht “Raamovereenkomst ruimen rioolkolken 2018” een
bestek met nr. 2018/03 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (RO ruimen rioolkolken 2018), raming: 31.900,00 euro exclusief btw of
38.599,00 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 1 (RO ruimen rioolkolken 2019), raming: 31.900,00 euro exclusief btw of
38.599,00 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 2 (RO ruimen rioolkolken 2020), raming: 31.900,00 euro exclusief btw of
38.599,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 95.700,00 euro exclusief
btw of 115.797,00 euro inclusief 21% btw (20.097,00 euro Btw medecontractant);
 Overwegende dat de opdracht kan worden afgesloten voor een duur van 3 jaar;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden (raamovereenkomst);
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2018, op
budgetcode 6103510/031000 en in het budget van de volgende jaren;
 Gehoord de uitleg ter zitting burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de opmerking van raadslid Verhofstadt met betrekking tot de capaciteit van onze pompen
in geval van wateroverlast en het antwoord van de burgemeester dat de pompenproblematiek
wordt opgenomen bij de overeenkomst met RioPact, in een later agendapunt.
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. 2018/03 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst ruimen rioolkolken 2018”, 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 95.700,00 euro exclusief btw of
115.797,00 euro inclusief 21% btw (20.097,00 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2018 en in het exploitatiebudget
2019 en 2020.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: raamovereenkomst ruimen rioleringen
2018 - 2020

DE RAAD,
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op 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 in het kader van de opdracht “Raamovereenkomst ruimen rioleringen 2018” een
bestek met nr. 2018/02 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (RO ruimen rioleringen 2018), raming: 28.705,00 euro incl. btw (0% btw);
* Verlenging 1 (RO ruimen rioleringen 2019), raming: 28.705,00 euro incl. btw (0% btw);
* Verlenging 2 (RO ruimen rioleringen 2020), raming: 28.705,00 euro incl. btw (0% btw);
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 86.115,00 euro incl. btw
(0% btw);
 Overwegende dat de opdracht kan worden afgesloten voor een duur van 3 jaar;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opgestellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikbte over de exact benodigde hoeveelheiden (raamovereenkomst);
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2018, op
budgetcode 6103510/031000 en in het budget van de volgende jaren;
 Gehoord de uitleg ter zitting 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
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/02 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst ruimen rioleringen 2018”, 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 86.115,00 euro incl. btw (0%
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 exploitatiebudget van 2018 en in het exploitatiebudget
van 2019 en 2020.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

16.

Goedkeuren bestek en lastvoorwaarden: ramen reinigen 2018 - 2020

DE RAAD,
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op 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 in het kader van de opdracht “Ramen reinigen 2018” een bestek met nr.
2018/01 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht Perceel 1 (Berlare) - 2018, raming: 8.880,00 euro exclusief btw of 10.744,80 euro
inclusief 21% btw;
* Basisopdracht Perceel 2 (Overmere) - 2018, raming: 3.432,00 euro exclusief btw of
4.152,72 euro inclusief 21% btw;
* Basisopdracht Perceel 3 (Uitbergen - Donk) - 2018, raming: 5.442,00 euro exclusief btw of
6.584,82 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 1 (Perceel 1 (Berlare)) - 2019, raming: 8.880,00 euro exclusief btw of 10.744,80 euro
inclusief 21% btw;
* Verlenging 1 (Perceel 2 (Overmere)) - 2019, raming: 3.432,00 euro exclusief btw of
4.152,72 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 1 (Perceel 3 (Uitbergen - Donk)) - 2019, raming: 5.442,00 euro exclusief btw of
6.584,82 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 2 (Perceel 1 (Berlare)) - 2020, raming: 8.880,00 euro exclusief btw of 10.744,80 euro
inclusief 21% btw;
* Verlenging 2 (Perceel 2 (Overmere)) - 2020, raming: 3.432,00 euro exclusief btw of
4.152,72 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 2 (Perceel 3 (Uitbergen - Donk)) - 2020, raming: 5.442,00 euro exclusief btw of
6.584,82 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 53.262,00 euro exclusief
btw of 64.447,02 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat percelen 1, 2 en 3 worden afgesloten voor een maximale duur van 3 jaren;
 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 in het exploitatiebudget van 2018,
op budgetcode 6103010/005000, 6103010/011000, 6103010/020000, 6103010/041000,
6103010/070000, 6103010/070301, 6103010/070504, 6103010/070505, 6103010/070506,
6103010/070507, 6103010/070508, 6103010/074001, 6103010/074002, 6103010/080100 en
6103010/094500 en wordt voorzien in het budget voor de volgende jaren;
 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
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/01 en de raming voor de opdracht “Ramen
reinigen 2018”, 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 53.262,00 euro exclusief btw of 64.447,02 euro inclusief
21% btw (voor drie jaren – basisopdracht met twee mogelijke verlengingen).
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in in het exploitatiebudget van 2018 en in het
exploitatiebudget 2019 en 2020.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren aansluiten bij aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding
van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract 'Raamcontract
voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen'

DE RAAD,
 Gelet op artikel 42 §2 11° van het gemeentedecreet van 15/07/2005;
 Gelet op de wet op overheidsopdrachten van 17/06/2016, inzonderheid artikel 2, 6°-7, artikel 43
en artikel 47;
 Gelet op de collegebesluit van 15/09/2017 betreffende de wens om gebruik te maken van het
raamcontract van VVSG aangaande postdiensten;
 Gelet op de principiële beslissing van de directievergadering van VVSG vzw van 12/06/2017 tot
gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel
“Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen”;
 Gelet op de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17/11/2017 en het Publicatieblad
van de Europese Unie van 22/11/2017;
 Gelet op het feit dat in uitvoering van de beslissing van de directievergadering van VVSG vzw
waarop is bepaald dat VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a),
artikel 2°, b) en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader
van vermelde opdracht zal optreden als aankoopcentrale voor de in de opdrachtdocumenten
vermelde bepaalde Vlaamse lokale besturen. Deze besturen zullen zich gedurende de duurtijd van
het te sluiten raamcontract, die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw2017/09/18), op de aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele
contracten inzake universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden van
het bestek en de offerte van de dienstverlener;
 Overwegende dat de voornoemde opdracht van VVSG vzw “Raamcontract voor de sluiting van
individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” een
raamcontract met één dienstverlener is en VVSG vzw hierbij optreedt als aankoopcentrale in de zin
van artikelen 2, 6°, a), artikel 2°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016;
 Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de
aankoopcentrale gebruik kan maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. VVSGvzw2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is vrijgesteld van de
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
 Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente gebruik maakt van de aankoopcentrale
omdat in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het bestuur;
omdat het bestuur zelf geen plaatsingsprocedure moet voeren wat een besparing aan tijd en geld
betekent en omdat VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de
aanbesteding van postdiensten;
 Overwegende dat de gemeente niet is verplicht tot enige afname van het raamcontract;
 Overwegende de wens van OCMW Berlare om hier ook gebruik van te maken;
 Gelet op de vraag van VVSG om de wens om toe te treden aan de gemeenteraad voor te leggen;
 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
Een beroep te doen op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van een
overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de sluiting van
individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” (Bestek nr.
VVSGvzw-2017/09/18).
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan VVSG vzw.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Goedkeuren projectsubsidies jeugd

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, zoals gewijzigd op 19/12/2014,
03/07/2015 en 20/05/2016;
 Gelet op het bestaande reglement ‘Erkenning en subsidiëring van het particuliere jeugdwerk in
Berlare’, zoals aangenomen bij het gemeenteraadsbesluit van 8/06/2009;
 Overwegende actieplan 1.3.3 van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 (Jeugdverenigingen
stimuleren om hun lokalen (brand)veilig en energiebewust te maken/houden), zoals goedgekeurd
in de gemeenteraadszitting van 18/12/2013;
 Overwegende dat in het budget van 2018 op AR 6493000 en BI 075001 een bedrag van 16.000,00
euro wordt voorzien voor jeugdprojectsubsidies;
 Overwegende dat vier projecten tijdig werden ingediend:
 Chiromeisjes Overmere: aanpassen keuken
Totale kost project: 15.368,4556 euro
Subsidievraag: minimum 10.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 10.819,94 euro
 Chiromeisjes Berlare: plaatsen van een houten leuning aan de trap van en naar het
speelclublokaal (8-9-jarigen) en het vervangen van onderdelen van de koelcel, waardoor deze
energiezuiniger zou worden. Dit laatste is ook nodig, aangezien de koelcel bovendien niet
meer kan koelen.
Totale kost project: 575,44 euro
Subsidievraag: 575,44 euro
Voorstel subsidiecommissie: 544,50 euro
 Chirojongens Berlare: aankoop van een afsluiting, snoeien van bomen en sportmaterialen.
Totale kost project: 6.405,69 euro
Subsidievraag: 6.405,69 euro
Voorstel subsidiecommissie: 1.909,68 euro
 KSA Berlare: inzetten op energiezuinige ledverlichting, het plaatsen van langdurige
rookmelders en de aankoop van een nieuwe seniorentent.
Totale kost project: 3686,66 euro
Subsidievraag: 2.949,32 euro
Voorstel subsidiecommissie: 2.725,88 euro
 Overwegende de beoordeling van de subsidiecommissie op 13/11/2017 ;
 Overwegende het advies van de jeugdraad van de algemene vergadering van 30/11/2017 waarin
een unaniem positief advies werd verleend aan de beoordeling door de subsidiecommissie met
betrekking tot de projecten van KSA Berlare, Chiromeisjes Berlare en Chiromeisjes Overmere;
 Overwegende het advies van algemene vergadering van de jeugdraad van 30/11/2017 waarin ze
afwijkt van de beoordeling van de subsidiecommissie voor wat het projectvoorstel van
Chirojongens Berlare betreft: de jeugdraad adviseert om het voorgestelde subsidiebedrag voor het
snoeien van bomen (wat uitgeklaard is en een taak is voor gemeentediensten) in te zetten als
tegemoetkoming in de aankoop van een nieuwe afsluiting;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
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 goedkeuring aan de terugbetaling van volgende projecten, op basis van ingediende facturen:
- Chiromeisjes Overmere: aanpassen keuken: 10.819,94 euro
- Chiromeisjes Berlare: vervangen van onderdelen van de koelcel: 544,50 euro
- Chirojongens Berlare: aankoop van een afsluiting en sportmaterialen: 1.909,68 euro
- KSA Berlare: inzetten op energiezuinige ledverlichting en de aankoop van een nieuwe
seniorentent: 2.725,88 euro
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien op AR 6494000
van BI 016000 in het budget van 2018.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de dienst vrije tijd;
- de financieel beheerder;
- voorzitter jeugdraad: Ruben De Gucht;
- Betrokken jeugdverenigingen.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Goedkeuren projectsubsidies noord-zuid

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/11/2010 houdende het subsidiereglement voor derdeen vierdewereldprojecten;
 Overwegende dat 5 projecten tijdig werden ingediend, waarvan er 5 voldoen aan de
subsidiecriteria;
 Overwegende de beoordeling van de dossiers op 09/10/2017 in de raad van bestuur van GROS
Berlare met volgend voorstel:
- Finado vzw – werkgroep Ethiopië: Watervoorziening in Enchine (Debre Sina) lagere school.
Totale kostprijs project: +/- 4.511,16 euro
Subsidievraag: 2.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.000,00 euro
- Werkgroep Pater De Visscher: Maken van 100 schoolbanken in deeldorpen van Mwembe
(namelijk Mikope, Sowa, Mwankanadi en Milangala).
Totale kostprijs project: +/- 4.400,00 euro
Subsidievraag: 2.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.000,00 euro.
- Face for children in need vzw: In stand houden en verdere ontwikkeling van de Child
Friendly School in het crisiscentrum voor straatkinderen in El Salaam/Caïro.
Totale kostprijs project: 27.039,00 euro
Subsidievraag: 2.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.000,00 euro
- The Village vzw: PROUD-project: Passend onderwijs voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking in Kabale, Oeganda. Focus op de derde fase van het
curriculumproject (afwerking curriculum en opstarten disseminatie-fase) en op de bouw van
uni 2 (opstarten van de ruwbouw van de bijgebouwen met als bestemming stock, atelier en
accommodatie).
Totale kostprijs project: +/- 13.911,95 euro

Subsidievraag: 3.500,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.000,00 euro
- Rumahedi: noodhulp en verbeteren levensomstandigheden in Jhagajhiti in Nepal: voorlichting
en verdeling materiaal voor hygiëne aan vrouwen en meisjes.
Totale kostprijs project: 10.000,00 euro
Subsidieaanvraag: 2.500,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.000,00 euro.
Met een noot aan de organisatie Rumahedi: zowel het dagelijks bestuur als de algemene
vergadering raden aan om het komende jaar te werken aan de lokale binding. Dit kan
bijvoorbeeld door het organiseren van een eigen activiteit op Berlaarse bodem.
 Overwegende het positief advies van de algemene vergadering van GROS Berlare op 23/10/2017;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 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
Hecht goedkeuring projectsubsidies aan volgende projecten:
- Finado Ethiopië: Watervoorziening in Enchine (Debre Sina) lagere school: 2.000,00 euro;
- Werkgroep Pater De Visscher: Maken van 100 schoolbanken in deeldorpen van Mwembe
(namelijk Mikope, Sowa, Mwankanadi en Milangala): 2.000,00 euro;
- Face for children in need vzw: In stand houden en verdere ontwikkeling van de Child
Friendly School in het crisiscentrum voor straatkinderen in El Salaam/Caïro: 2.000,00 euro
- The Village vzw: PROUD-project. Passend onderwijs voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking in Kabale, Oeganda: 2.000,00 euro;
- Rumahedi: noodhulp en verbeteren levensomstandigheden in Jhagajhiti in Nepal: voorlichting
en verdeling materiaal voor hygiëne aan vrouwen en meisjes: 2.000,00 euro.
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien op AR 6494000
van BI 016000 in het budget van 2018.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de dienst vrije tijd;
- de financieel beheerder;
- Willy Vertongen, voorzitter GROS, Molenstraat 37, 9290 BERLARE;
- Verantwoordelijke van de betrokken noord-zuidorganisaties.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.

Goedkeuren verlofregeling 2018 gemeentepersoneel

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14/10/2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, hernomen in de gemeenteraad van 26/01/2009
en latere aanvullingen en wijzigingen, laatst in zitting van heden;
 Gelet in zonder op art. 261 van deze rechtspositieregeling;
 Gelet op de voorgebrachte lijst van verloren feestdagen in 2018 waaruit blijkt dat twee feestdagen
op een zaterdag of zondag vallen (21 juli en 11 november);
 Overwegende het voorstel van verlofregeling 2018 voor enerzijds de begeleiding van de
buitenschoolse kinderopvang en voor anderzijds het overige gemeentepersoneel;
 Overwegende de bespreking in het hoog overlegcomité van 27 november 2017 en het unanieme
positieve advies;
 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
Gaat akkoord om de feestdagen, na verloop van de feestdag, die vallen op een zaterdag of zondag in
2018 (21 juli en 11 november) te vermelden in primetime als vrij te nemen dag op basis van de
gepresteerde arbeidsuren van het personeelslid.
ART. 2
Voorziet op maandag 30 april, vrijdag 11 mei en woensdag 26 december 2018 geen publieksuren.
Er is dus geen permanentie vereist en iedereen mag kiezen om al dan niet verlof te nemen, met
uitzondering van de begeleiding van de buitenschoolse kinderopvang (zie art. 3).
ART. 3
Aanvaardt de verlofregeling 2018 voor de begeleiding van de buitenschoolse kinderopvang als volgt:
 twee verloren feestdagen op zaterdag of zondag (21 juli en 11 november) worden na verloop
van de feestdag in primetime als vrij te nemen dag vermeld op basis van de gepresteerde
arbeidsuren van het personeelslid;
 collectieve verlofdagen op maandag 30 april, vrijdag 11 mei en maandag 31 december 2018
zomerwerking:
- Opvang Berlare: gesloten van maandag 16 juli tot en met vrijdag 27 juli 2018
- Opvang Overmere: gesloten van maandag 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus 2018
- Opvang Uitbergen: gesloten van maandag 23 juli tot en met vrijdag 10 augustus 2018.
Aan de begeleiding wordt verplicht verlof opgelegd voor de periode dat de locatie sluit waarin
hij/zij tewerkgesteld is, tenzij onderlinge wisselingen mogelijk zijn voor de dienst. De
begeleiding van de locatie Uitbergen kan gedurende 1 week ingeschakeld worden in één van de
andere locaties.
 kerstverlof:
- Overmere zal de enige locatie zijn die geopend is, namelijk van 26 december 2018 tot en met 4
januari 2019.
Begeleidsters/begeleiders verbonden aan de geopende locatie dienen te werken, eventueel
aangevuld met twee vrijwillige begeleidsters/begeleidsters van een andere locatie. De anderen
nemen verplicht verlof op. Op vraag kan voor max. twee personen een uitzondering gemaakt
worden. Op die manier waarborgen we de continuïteit in de begeleiding.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg wordt bezorgd aan de personeelsdienst.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 43 §2 4°;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
 Gelet op het decreet van 3/06/2016 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15/07/2005, het
Provinciedecreet van 9/12/2005 en het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 2/12/2016 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie,
de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor

















maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, wat betreft verloven en afwezigheden;
Gelet op Koninklijk Besluit van 26/05/2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29/06/2014
tot wijziging van artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet
van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/10/2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, hernomen in de gemeenteraad van 26/01/2009
en latere aanvullingen en wijzigingen, zoals laatst in de gemeenteraadszitting van 22/03/2017;
Gelet op de verdeling van de restmiddelen VIA 2017 door vzw GSD-V die het gemeentebestuur van
Berlare een recht geven van 4163,14 euro, mits ten laatste op 31/12/2017 een ondertekend
protocol opgemaakt wordt;
Overwegende dat de VIA4-middelen moeten worden ingezet voor koopkrachtverhogende
maatregelen, dat ze moeten worden aangewend voor het personeel en moeten worden
aangewend als bijkomend voordeel. De middelen mogen niet worden gebruikt voor
vormingsinitiatieven, voor werkingskosten, voor kosten die men op basis van de
rechtspositiebesluiten of andere regelgeving moet maken, zoals de eindejaarstoelage;
Overwegende dat deze middelen twee jaar geleden werden aangewend voor een verhoging van de
maaltijdcheques, en één jaar geleden werden aangewend voor een geschenkbon van 35 euro per
personeelslid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2008 houdende het goedkeuren van een reglement
voor de fietsvergoeding, dat een fietsvergoeding introduceerde, maar deze beperkte tot één traject
(heen en terug) per werkdag;
Overwegende dat de vakorganisaties n.a.v. de bespreking van het tijdsregistratie de vraag stelden
deze beperking te willen herzien voor medewerkers in de kinderopvang, die opgesplitste
werkperioden hebben;
Overwegende dat het ingaan op deze vraag best geschiedt door aanpassing van de desbetreffende
bepaling in de rechtspositieregeling, zodat het reglement van 2008 integraal kan opgeheven
worden;
Overwegende de bespreking in het bijzonder onderhandelingscomité van 27/11/2017;
Overwegende dat het ontwerp van deze aanpassing van de rechtspositieregeling werd besproken
in de vergadering van het managementteam van 5/12/2017 en positief werd geadviseerd;
Gelet op het protocol met de vakbonden van het gemeente- en het OCMW-personeel, met name
ACOD, VSOA en ACV-Openbare diensten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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
Heft het reglement betreffende de fietsvergoeding van 18/12/2008 met ingang van 01/01/2018 op.
ART. 2
In artikel 248 van de voormelde rechtspositieregeling worden met ingang van 01/01/2018 de
volgende zinnen geschrapt:

“Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding van 0,15 euro per afgelegde kilometer
wanneer hij de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets.
Met ingang van 01/01/2010 wordt het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer
verhoogd naar 20 eurocent (of 0,20 euro) per kilometer.
Met ingang van 1 juli 2011 wordt het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer
verhoogd naar 21 eurocent (of 0,21 euro) per kilometer.

Verder wordt de fietsvergoeding aangepast naar de maximale vrijstelling voor de fietsvergoeding zoals
bepaald door de FOD Financiën volgens de automatische indexering inzake inkomstenbelasting.”
ART. 3
Aan artikel 248 van de rechtspositieregeling worden met ingang van 01/01/2018 de volgende zinnen
toegevoegd:

Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding wanneer hij de afstand van en naar het
werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets.
De fietsvergoeding bedraagt 0,23 euro per kilometer en wordt verder aangepast naar de maximale
vrijstelling voor de fietsvergoeding zoals bepaald door de FOD Financiën volgens de automatische
indexering inzake inkomstenbelasting.
De fietsvergoeding is in beginsel beperkt tot één traject (heen & terug) per dag waarop gewerkt wordt.
Uitzondering op dit principe geldt voor de personeelsleden die werkzaamheden verrichten die gekenmerkt
worden door opgesplitste werkperiodes. Deze personeelsleden hebben op deze dagen recht op twee
trajecten (heen & terug). De opgesplitste werkperiode mag dan evenwel geen eigen, vrijwillige keuze
zijn.
Om in aanmerking te komen voor een fietsvergoeding dient het personeelslid een aanvraag in met een
verklaring betreffende woonplaats en gevolgde fietsroute. De gevolgde fietsroute moet de kortste, veilige
fietsroute zijn tussen de woonplaats en het werk.
De premie wordt uitbetaald per maand op basis van de registraties aan de badgelezer, welke gelden als
verklaring op eer. Het diensthoofd is bevoegd voor controle op het effectieve fietsgebruik. Eventuele
inbreuken worden door het diensthoofd gemeld aan het hoofd van het personeel. Een inbreuk kan leiden
tot een sanctie, zoals het uitsluiten van het recht op fietsvergoeding.
De fietsvergoeding kan niet gecumuleerd worden met andere tegemoetkomingen in
verplaatsingsonkosten voor hetzelfde traject.”
ART. 4
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor
het personeel van gemeente Berlare gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 5
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementsraat 1, 9000 GENT;
- de personeelsdienst.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
22.

Goedkeuren personeelsformatie

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 over de bevoegdheden van de
gemeenteraad, en artikel 105 en de artikelen 248 tot en met 261 van dit decreet;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28/06/2017 houdende vaststelling van de
personeelsformatie van het gemeentepersoneel;
 Gelet op het personeelsbehoeftenplan en de daarin opgenomen financiële haalbaarheid;
 Gelet op het ontwerp van personeelsformatie zoals dit werd vastgesteld en besproken in het
managementteam van 18/09/2017;
 Gelet op de notulen van het Hoog Overlegcomité van 27/11/2017 met de vakbonden van het
gemeente – en het OCMW-personeel waarin onderhavige beslissing werd besproken;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord dat de raad de redactieraad van Infogem vraagt om de werking van de
drugpreventieambtenaar in te plannen in een van de komende nummers.
 Gehoord de bedenking van raadslid Baeyens of de arbeidersploeg van de technische dienst
voldoende groot is;

 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die erkent dat het vrij krap is onder meer
omwille van toenemende evenementen, maar dat het bestuur dit momenteel tracht op te vangen
door zieke contractuele medewerkers snel te vervangen, en door met meer (sociale)
onderaannemers te werken.
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)

Keurt het personeelsbehoeftenplan gemeente Berlare / juni 2017 goed, net als de daarin vermelde
aanpassing aan het organogram, zoals in bijlage vastgesteld. Ze maken integraal deel uit van
onderhavige beslissing.
ART. 2
Stelt de personeelsformatie als volgt vast:
Statutair personeel
functietitel

schalen

vte

rang

Gemeentesecretaris
Financieel beheerder
Afdelingshoofd openbare werken
Directeur cultureel centrum
Diensthoofd vergunningen
Bibliothecaris
Diensthoofd vrije tijd
Deskundige lonen en wedden
Diensthoofd burgerzaken
Deskundige vergunningen
Coördinator IBO
Cultuurconsulent
Verantwoordelijke GIS
Werfopzichter
Verantwoordelijke patrimonium
Verantwoordelijke technische
uitvoeringsdienst
Administratief medewerker
Bibliotheekassistent
Ploegbaas groen
Ploegbaas wegenis
Parkwachter

Decretale graad
Decretale graad
A1a - A3a
A1a - A3a
B4 – B5
B4 – B5
B4 – B5
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
B1 - B3
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
C4 – C5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1

Av
Av
Bx
Bx
Bx
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Cx

C4 – C5
C1 – C3
C1 – C3
D4 – D5
D4 – D5
D1 – D3

1
5
1
1
1
1

Cx
Cv
Cv
Dx
Dx
Dv

functietitel

schalen

vte

rang

Diensthoofd burgerzaken
Administratief hoofdmedewerker
Administratief hoofdmedewerker
Administratief medewerker
Theatertechnieker
Ploegbaas signalisatie
Technisch assistent
Poetshulp

C4 – C5
C4 – C5
C4 – C5
C1 – C3
C1 – C3
D4-D5
D1 – D3
E1 – E3

1
1
1
3,5
1
1
3
1,63

Cx
Cx
Cx
Cv
Cv
Dx
Dv
Ev

Statutair uitdovend personeel






2 contractuele functies van administratief medewerker (C1-C3) worden geblokkeerd door 1
uitdovende functie van statutair administratief medewerker en 1 functie van statutair
administratief hoofdmedewerker.
De contractuele functies van poetshulp (E1-E3) worden geblokkeerd door 1,87 uitdovend
statutaire functies van poetshulp (E1-E3)
1 statutaire functie van diensthoofd burgerzaken (B1-B3) wordt geblokkeerd door de
uitdovende functie van diensthoofd burgerzaken (C4-C5)
1 contractuele (sociale maribel) functie van theatertechnieker (C1-C3) wordt geblokkeerd door
de uitdovende functie van theatertechnieker (C1-C3) 3 contractuele functies van technisch
assistent (D1-D3) wordt geblokkeerd door 3 uitdovende functies van technisch assistent (D1D3).

Personeel gesubsidieerd via Sociale Maribel
functietitel

schalen

vte

rang

Administratief medewerker
Theatertechnieker
Technisch beambte

C1 – C3
C1 – C3
E1 – E3

1
1
1,5

Cv
Cv
Ev

schalen
A1a – A2a
A1a – A2a
B4 – B5
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
C4 – C5
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
D4 – D5
D4 – D5
D1 – D3
D1 – D3
E1 – E3
E1 – E3
E1 – E3

vte
1
1
1
2
0,25
0,5
1
0,4
1
1
7
0,66
0,5
2,25
9,75
1
1
8
1
6,5
15,66
1

rang
Av
Av
Bx
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Cx
Cv
Cv
Cv
Cv
Cv
Cv
Dx
Dx
Dv
Dv
Ev
Ev
Ev

Contractueel onbepaalde duur
functietitel
Stafmedewerker
Communicatieambtenaar
Diensthoofd ICT
Vrijetijdsconsulent
Drugspreventie
Deskundige bibliotheek
Deskundige vergunningen
Deskundige jobfinder
Systeembeheerder
Verantwoordelijke evenementen
Administratief medewerker
Theatertechnieker
Bibliotheekassistent
Verantwoordelijke IBO
Begeleidster IBO
Ploegbaas patrimonium
Ploegbaas signalisatie
Technisch assistent
Donkwachter
Poetshulp
Technisch beambte
Gemeenschapswacht

ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
23.

Goedkeuren beheersovereenkomst gemeente en OCMW: gezamenlijke dienst
personeel en organisatie

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder artikel 43 §2 6°;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder op artikel 271;

 Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder op artikel 271;
 Overwegende het ontwerpdecreet lokaal bestuur dat binnenkort in het Vlaams parlement wordt
goedgekeurd;
 Overwegende dat dit decreet inzet op een verregaande integratie van gemeente en OCMW;
 Overwegende dat afstemming met betrekking tot personeelsbeleid en organisatiebeheersing
noodzakelijk is om integratie waar te maken;
 Overwegende de bespreking en positief advies in het managementteam van gemeente Berlare van
18 september 2017;
 Overwegende de bespreking en positief advies in het managementteam van OCMW Berlare van 22
november 2017;
 Gelet op de aanpassing van de personeelsformatie, goedgekeurd in zitting van heden;
 Gelet op het unaniem akkoord van het hoog overlegcomité in zitting van 27 november 2017;
 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 voorliggende beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente Berlare betreffende het
opstarten van een gezamenlijke dienst personeel en organisatie.
Hoofdstuk I: Achtergronden
Artikel 1 - Juridische basis en voorgeschiedenis
De artikelen 271 van het Gemeentedecreet en van het OCMW-decreet bepalen dat de gemeente en
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) onderling beheersovereenkomsten
kunnen afsluiten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de
beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het OCMW voor bepaalde
functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Er kan hierbij in eerste instantie
worden gedacht aan een gemeenschappelijke organisatie van de ondersteunende diensten, zoals het
personeelsmanagement, de logistieke diensten, het financieel beheer, de informatisering en het
gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur (Zie J. DUJARDIN, W. SOMERS, L. VAN SUMMEREN
en J. DEBYSER, Praktisch handboek voor Gemeenterecht, Die Keure, 2006, p. 486).
Het gemeentebestuur en OCMW maakten reeds tweemaal gebruik van deze mogelijkheid: op
23/10/2013 keurde de gemeenteraad een beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente Berlare
goed voor wat betreft de uitoefening van het ambt van financieel beheerder van de gemeente door de
financieel beheerder van het OCMW, en de oprichting van een gemeenschappelijke dienst financiën
voor gemeente en OCMW.
Op 22/06/2016 keurde de gemeenteraad een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW
goed, betreffende de samenwerking inzake ICT. Deze wordt meteen in de zitting van heden bijgesteld.
Na lezing van het advies van de Raad van State betreffende het voorontwerp van decreet lokaal
bestuur van 24/02/2017 besloten het Vast Bureau en het College van Burgemeester en Schepenen
verder in te gaan op de ingeslagen weg richting integratie, door de oprichting van één
gemeenschappelijke personeelsdienst. Dit niet enkel om een praktische reden, nl. het nakende
pensioen in het voorjaar van 2019 van de huidige (vastbenoemde) hoofdadministratief medewerker
personeel bij het gemeentebestuur, maar ook om een wettelijke en logische reden: het op langere
termijn verder integreren van twee organisaties kan slechts door het creëren van een gelijk speelveld,
met o.a. één rechtspositieregeling, één arbeidsreglement, één deontologische code, één organigram,
… In die zin is de voorgestelde oprichting van een gezamenlijke personeelsdienst, waar alle kennis
gecentraliseerd wordt, niet enkel logisch maar ook noodzakelijk voor de verdere integratie. Om de
wens tot verdere samenwerking inzake personeel en organisatie, en de oprichting van een
gezamenlijke personeelsdienst te formaliseren is een nieuwe beheersovereenkomst aangewezen.

Artikel 2 - Aanpak
In de huidige personeelsformatie (laatst gewijzigd door de gemeenteraad van juni 2017) van de
gemeente Berlare staat de functie van statutair administratief hoofdmedewerker personeel als
uitdovend ingevuld. Deze functie dient te worden vervangen door een statutair deskundige personeel
(B1-B3). Een soortgelijke functie bestaat echter reeds bij het OCMW Berlare: daar werd in 2016 een
administratief contractuele deskundige personeel en organisatiebeheersing (B1-B3) aangeworven.
Bovendien is er nog een geldige wervingsreserve naar aanleiding van de gevoerde selectieprocedure.
Er wordt daarom voorgesteld de geblokkeerde functie van statutair deskundige personeel (B1-B3) bij
het gemeentebestuur formeel te schrappen uit de personeelsformatie, maar het equivalent ervan te
voorzien bij het OCMW Berlare, door een extra contractuele deskundige personeel en
organisatiebeheersing (B1-B3) aan te werven. Deze functie kan vacant worden verklaard eens de
onderstaande samenwerkingsovereenkomst door zowel gemeenteraad als OCMW-raad worden
goedgekeurd. In de eerste fase zal deze extra deskundige personeel en organisatie binnen de
eengemaakte dienst personeel en organisatie hoofdzakelijk dienen mee te werken aan het
formaliseren van een reeks noodzakelijke, gemeenschappelijke reglementen en regelingen.
Hoofdstuk II: Doel en duur van de overeenkomst
Artikel 3 - Doel van de overeenkomst
De gemeente en het OCMW werken samen om het beleid van beide besturen zo veel als mogelijk op
elkaar af te stemmen, en dit ten dienste van de bevolking. Deze beheersovereenkomst concentreert
zich vooral op de samenwerking inzake personeel en organisatie, en heeft als doel dit beleid te
harmoniseren, o.a. door het oprichten van een gemeenschappelijke dienst ‘personeel en organisatie’.
De beheersovereenkomst is een kaderovereenkomst met algemene afspraken omtrent
samenwerking. Indien dit nodig wordt geacht kunnen verdere uitvoeringsmodaliteiten en concrete
afspraken worden afgesproken tussen beide besturen en als addendum aan deze overeenkomst
worden gevoegd. Deze addenda worden aan de gemeenteraad en OCMW-raad ter goedkeuring
voorgelegd.
Artikel 4 - Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst
Onderhavige beheersovereenkomst treedt in werking op 1 april 2018, voor onbepaalde duur, zij het
dat gemeentebestuur en OCMW-bestuur de mogelijkheid behouden tot wijziging, schorsing en/of
ontbinding van deze beheersovereenkomst. Zie hoofdstuk V.

Hoofdstuk III: Dienst personeel en organisatie
Artikel 5: Algemeen
Er wordt één gemeenschappelijke dienst personeel en organisatie georganiseerd, die zowel het
OCMW-bestuur als het gemeentebestuur bedient. Er wordt één organogram voor deze
gemeenschappelijke dienst opgesteld.
De gemeente duidt volgende medewerker aan om in de gemeenschappelijke dienst personeel en
organisatie te worden tewerkgesteld:
- 1 statutair hoofdadministratief medewerker personeel (C4-C5) (uitdovend, in de loop van 2019
n.a.v. pensionering).
Het OCMW duidt volgende medewerkers aan om in de gemeenschappelijke dienst personeel en
organisatie te worden tewerkgesteld:
- 2 contractuele deskundigen personeel en organisatie (B1-B3)
- 1,5 contractueel medewerker personeel (C1-C3)

De dienst personeel en organisatie staat onder de dagelijkse leiding en toezicht van de OCMWsecretaris, zonder echter afbreuk te doen aan de artikelen 3, 6 en 9.
Artikel 6: Juridische werkgever
Het OCMW is de juridische werkgever van de personeelsleden van de dienst personeel en
organisatie, met uitzondering van de administratief hoofdmedewerker personeel van het
gemeentebestuur. Dit houdt in dat, zolang geen eengemaakt statuut bestaat, de rechtspositieregeling
van respectievelijk OCMW of gemeente van toepassing blijft, net als alle rechten en plichten,
evaluatie, verlofregeling, arbeidsvoorwaarden, en salaris met inbegrip van bijhorende elementen.
Artikel 7: Doel van de dienst
De statuten (geldelijk – statutair – contractueel) van beide besturen worden, met respect voor de
wettelijke bevoegdheden van o.a. de gemeentesecretaris, de OCMW-secretaris, …, door de
gemeenschappelijke dienst personeel en organisatie verder op mekaar afgestemd.
De interpretatie en toepassing van deze statuten dienen eveneens op elkaar afgestemd te worden, en
dit met het oog op de wens tot verdere integratie en samenwerking van beide besturen. De interne
werkprocessen (verlofaanvragen, evaluaties, arbeidsongevallen, ziektemeldingen, …) en externe
werkprocessen (communicatie, contractbeheer, aanwervingen, …) zullen zoveel als mogelijk op elkaar
worden afgestemd teneinde een goede werking en zoveel mogelijk synergie te garanderen. Bij de
documenten die beide besturen verplicht moeten opmaken (arbeidsreglement, deontologische code,
interne controle, …) wordt gestreefd naar eenvormigheid.
Beide besturen zijn er zich van bewust dat dit veranderingsproces over meerdere jaren zal lopen.
Artikel 8: Informatieveiligheid
Informatieveiligheid heeft in de context van de werking van een lokaal bestuur betrekking op de
beveiliging van de gegevens van persoonlijke aard, van geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
personen. Deze gegevens kunnen zowel software zijn als digitale bestanden, documenten, enz….
Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de correcte toepassing van alle wetgeving die verband
houdt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en in het bijzonder de wetgeving inzake
het Rijksregister der natuurlijke personen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierbij wordt
uitgegaan van de nota “ISMS – Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW – gemeente” van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 december 2011.
Medewerkers van een dienst personeel en organisatie beheren echter de personeelsdossiers van
zowel OCMW-medewerkers als gemeentelijke personeelsleden. Het is praktisch niet mogelijk, noch
aangewezen, hierbij een functioneel onderscheid te maken. Een pragmatische aanpak en de
doelstelling van efficiëntie staan hierbij voorop, al blijft het de ambitie van zowel OCMW als gemeente
Berlare om een informatieveilig bestuur te zijn. De nodige fysieke en digitale maatregelen om dit te
waarborgen zullen genomen worden.
De rapportering naar de beleidsorganen gebeurt met respect voor de decretale bevoegdheden van
deze organen binnen elk bestuur en conform de geijkte procedures en afspraken.
Hoofdstuk IV: Verdeling middelen, tijd en plaats
Artikel 9 – Hiërarchische verhoudingen
Er is geen sprake van ter beschikking stellen van elkaars personeel. Het tewerkstellend bestuur blijft
steeds optreden in de hoedanigheid van verantwoordelijke werkgever en hiërarchische overste. Wat
betreft het statutair personeel is eveneens duidelijk dat de hiërarchische verhoudingen steeds blijven
berusten bij het tewerkstellend bestuur. In die zin is het bijgevolg duidelijk dat het gemeentebestuur
louter en alleen gebruik maakt van de diensten en personeelsleden van het OCMW, voor wat betreft
personeelszaken en (aspecten van) organisatiebeheersing. Het werkgeversgezag blijft berusten bij
het eigen tewerkstellend personeel. Ongeacht of de prestaties en opdrachten worden uitgevoerd voor

het eigen bestuur of het ander bestuur, werkt ieder personeelslid onder het gezag van het eigen
bestuur dat optreedt in de hoedanigheid van werkgever.
Artikel 10 – Verdeling van de tijd
De dienst personeel en organisatie zal haar tijd en aandacht evenredig verdelen over alle
personeelsleden en bijhorende dossiers, zonder daarbij onderscheid te maken tussen het
tewerkstellend bestuur. In gemeenschappelijk overleg zien gemeente- en OCMW-secretaris toe op de
soepele, praktische en pragmatische toepassing hiervan.
Artikel 11 – Verdeling van de middelen
Het gemeentebestuur neemt voor de uitvoering van deze beheersovereenkomst de volledige loonkost
van de statutair aangestelde hoofdmedewerker personeel (C4-C5) ten hare laste, net als de helft van
de loonkost van de laatst aangeworven deskundige personeel en organisatie (B1-B3).
Vanaf 2019 wordt de loonkost van de dienst personeel en organisatie tussen beide besturen verdeeld
à rato van het aantal tewerkgestelde personeelsleden.
Onder loonkost wordt verstaan: bruto-loonkost, RSZ-bijdragen, toeslagen en vergoedingen,
verzekeringen,
vormingskosten,
maaltijdcheques,
verplaatsingskosten
en
andere
onkostenvergoedingen.
De
personeelskosten
van
andere
personeelsleden
van
de
gemeenschappelijke dienst personeel en organisatie worden, net zoals dat geldt voor de andere
personeelsleden, tot nader orde geboekt bij de rechtspersoon waarbij het personeelslid in
dienstverband is.
Artikel 12 – Verdeling van de plaats
Naar aanleiding van verdere samenwerking van gemeente en OCMW kunnen diensten en
personeelsleden gehuisvest worden in gebouwen die eigendom zijn van het ander bestuur. De kosten
hiertoe worden gedragen door de eigenaar van het gebouw en worden niet doorgerekend aan het
ander bestuur. Beiden besturen komen overeen dat de personeelsdienst, gelet op de dagelijkse
aansturing ervan, wordt gehuisvest in de kantoren van OCMW Berlare, al kan er in het eerste jaar nog
voorzien worden in een periodieke bemanning van een kantoor op het gemeentebestuur.
Hoofdstuk V: evaluatie, bemiddeling en beëindiging
Artikel 13: evaluatie
Uiterlijk juni 2019 wordt deze beheersovereenkomst geëvalueerd. Het wettelijke kader, o.a. met
evoluties inzake de personeelsformatie of het decreet lokaal bestuur, spelen daarbij een belangrijke
rol, net als de werking van de geïntegreerde dienst personeel en organisatie, en de voortgang van de
eigenlijke integratie tussen OCMW-bestuur en gemeentebestuur.
De resultaten van deze evaluatie worden gebruikt voor eventuele aanpassingen van de
beheersovereenkomst en het verder inplannen van de evaluatie ervan.
Indien de gemeenteraad of de OCMW-raad correctieve maatregelen en/of noodzakelijke bijsturingen
formuleert, dan dienen deze steeds ook goedgekeurd te worden door de andere betrokkene partij.
Artikel 14: bemiddeling en beëindiging
Wanneer de huidige overeenkomst aanleiding geeft tot geschillen, dan wordt dit geregeld via een
bemiddelingsprocedure, die op initiatief van elk der partijen kan worden opgestart en onder de
gezamenlijke leiding van de uitvoerende mandataris(sen) bevoegd voor personeel. Gemeente en
OCMW engageren zich om enig geschil dat zou ontstaan omtrent de uitvoering van onderhavige
beheersovereenkomst in onderling overleg op te lossen.
Als één van de partijen na bemiddeling de overeenkomst voortijdig wil beëindigen, moet dit worden
geformaliseerd in een gemeenteraadsbeslissing of OCMW-raadsbeslissing welke minstens 6
maanden op voorhand wordt bezorgd aan het ander bestuur.

Indien alle partijen in onderling overleg deze overeenkomst verbreken, worden alle afspraken in
onderling overleg geregeld.
ART. 2
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester en de heer Bob Pieters,
gemeentesecretaris, om deze partnerovereenkomst namens de gemeente Berlare te ondertekenen.
ART. 3
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
 OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29A, 9290 BERLARE
 de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
24.

Goedkeuren beheersovereenkomst gemeente en OCMW: gezamenlijke ICT-dienst

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder artikel 43 §2 6°;
- Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder op artikel 271;
- Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder op artikel 271;
 Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 9/06/2016 en van de gemeenteraad van
22/06/2016 houdende het goedkeuren van een beheersovereenkomst ICT met als doel elkaar te
ondersteunen bij kritische ICT-processen;
 Overwegende het ontwerpdecreet lokaal bestuur dat binnenkort in het Vlaams parlement wordt
goedgekeurd;
 Overwegende dat dit decreet inzet op een verregaande integratie van gemeente en OCMW;
 Overwegende dat ICT-afstemming noodzakelijk is om integratie politiek en ambtelijk waar te
maken;
 Overwegende dat gemeente Berlare momenteel 1 VTE C4-C5 in de personeelsformatie heeft staan
en OCMW Berlare 0,5 VTE C4-C5;
 Overwegende dat een bijkomend diensthoofd B4-B5 nodig is om de ICT-visie voor beide
organisaties uit te tekenen, te implementeren en andere ICT-projecten te coördineren;
 Overwegende de bespreking en positief advies in het managementteam van gemeente Berlare van
18 september 2017;
 Overwegende de bespreking en positief advies in het managementteam van OCMW Berlare van 22
november 2017;
 Gelet op de aanpassing van de personeelsformatie, goedgekeurd in zitting van heden;
 Gelet op het unaniem akkoord van het hoog overlegcomité in zitting van 27 november 2017;
 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 voorliggende beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente Berlare betreffende het
opstarten van een gezamenlijke ICT-dienst goed.
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1: Juridische basis
Deze overeenkomst is gebaseerd op volgend wetgevend artikel:
 Artikel 271 gemeentedecreet en OCMW-decreet

“Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen
beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.
In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars
personeelsleden.”
Artikel 2: voorgeschiedenis en nieuwe aanpak
In 2016 werd er reeds een overeenkomst afgesloten om in verlofperiodes van de tewerkgestelde
personen, verantwoordelijk voor ICT, een beroep te kunnen doen op elkaars personeel. Met het oog
op verdere integratie tussen gemeente en OCMW is uitbreiding van de dienst noodzakelijk. De huidige
personeelsleden hebben momenteel nauwelijks voldoende tijd om de dagdagelijkse zaken op te
volgen. Bij integratie staat of valt alles bij een goede verbinding op de diensten met zowel de server
van de gemeente als het OCMW vanop elke locatie. Dat is op vandaag niet het geval. Tevens betekent
integratie van diensten veelal het afstemmen van informaticaprogramma’s, wat moet ondersteund
kunnen worden door een ICT-dienst. In 2018 komt tevens de GDPR (General Data Protection
Regulation) op ons af. Deze Europese regelgeving is zeer streng op vlak van het beheer van data van
personen. Tevens zal het implementeren van het nieuwe datamanagementsysteem de nodige
aanpassingen en opvolgingen van de dienst informatica vergen om hieruit op lange termijn
efficiëntiewinsten te genereren.
Artikel 3: Voorwerp van de beheersovereenkomst
Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking te regelen tussen de gemeente Berlare en het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Berlare. Deze overeenkomst regelt de opdracht
op het gebied van ICT waarbij de gemeente en het OCMW overeenkomen dat hun respectievelijke
personeelsleden vanaf 1 april 2018 als 1 dienst gaan samenwerken onder de leiding van een door de
gemeente aan te werven diensthoofd ICT
Artikel 4: inwerkingtreding en duur van de overeenkomst
§ 1. Deze overeenkomst treedt in werking vanaf 1/4/2018 en wordt aangegaan voor een periode van
onbepaalde duur, zij het dat gemeentebestuur en OCMW-bestuur de mogelijkheid behouden tot
wijziging, schorsing en/of ontbinding van deze beheersovereenkomst. Zie hoofdstuk V
Hoofdstuk II. Engagementen en verbintenissen
Artikel 5: Toegangen en veiligheidsbeleid
De medewerkers van de gezamenlijke ICT-dienst van gemeente en OCMW krijgen hierbij de toelating
om paswoorden op serverniveau uit te wisselen. Ze zullen deze ter plaatse, maar ook op afstand via
software kunnen gebruiken. De medewerkers van de dienst ICT zullen zich schikken naar de
onderrichtingen die door de veiligheidsconsulent wordt gegeven. De authenticiteit van de gebruikers
moet altijd worden gegarandeerd. Op maandelijkse basis is er een overleg tussen het diensthoofd ICT
en de veiligheidsconsulent van gemeente en OCMW. Op dit overleg wordt er een ontwerp plan van
aanpak opgemaakt om het veiligheidsbeleid van gemeente en OCMW op elkaar af te stemmen. Dit
plan zal door het managementteam goedgekeurd en opgevolgd worden.
De ICT-medewerkers blijven het principe van de gescheiden domeinen tussen OCMW en gemeente
hanteren en respecteren het privacy- en veiligheidsbeleid.
Artikel 6: Werkverdeling en praktische werking
De gemeente duidt volgende medewerker aan om in de gemeenschappelijke dienst ICT te worden
tewerkgesteld:
- 1 contractueel diensthoofd ICT (B4-B5) – nieuw aan te werven
- 1 contractuele ICT-verantwoordelijke (C4-C5) – in dienst
Het OCMW duidt volgende medewerkers aan om in de gemeenschappelijke dienst ICT te worden
tewerkgesteld:
- 0,5 contractuele ICT-verantwoordelijke (C4-C5) – in dienst

De ICT-dienst staat onder de rechtstreekse leiding van de gemeentesecretaris. Met deze
samenwerking wordt soepel, praktisch en pragmatisch omgegaan, in gemeenschappelijk overleg
tussen de gemeente- en OCMW-secretaris.
Het diensthoofd ICT overlegt strategische beslissingen en investeringsplannen en aankopen met het
managementteam, alvorens dit respectievelijk aan gemeente- of OCMW-raad of bij delegatie aan het
college/vast bureau voor te leggen.
Artikel 7: Juridische werkgever
De gemeente is de juridische werkgever van de personeelsleden van de dienst ICT, met uitzondering
van de halftijdse contractuele verantwoordelijke ICT van het OCMW. Dit houdt in dat, zolang geen
eengemaakt statuut bestaat, de respectievelijke rechtspositieregeling van de gemeente/het OCMW
van toepassing blijft op de door hen aangestelde personen, net als alle rechten en plichten, evaluatie,
verlofregeling, arbeidsvoorwaarden, en salaris met inbegrip van bijhorende elementen.
Artikel 8: Doel van de dienst
De dienst zorgt ervoor dat het personeel van gemeente en OCMW vlot met alle toepassingen die
nodig zijn voor de uitoefening van hun job kunnen werken.
De dienst zal een traject uittekenen waarbij op alle locaties van gemeente en OCMW vlot op beide
servers kan gewerkt worden. Voorrang wordt gegeven aan de diensten waar op heden reeds voor
gemeente en OCMW samen wordt gewerkt.
De dienst denkt mee over burgergerichte, efficiënte ICT-toepassingen en zorgt mee voor de
implementatie ervan.
Artikel 9: Informatieveiligheid
Informatieveiligheid heeft in de context van de werking van een lokaal bestuur betrekking op de
beveiliging van de gegevens van persoonlijke aard, van geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
personen. Deze gegevens kunnen zowel software zijn als digitale bestanden, documenten, enz….
Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de correcte toepassing van alle wetgeving die verband
houdt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en in het bijzonder de wetgeving inzake
het Rijksregister der natuurlijke personen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierbij wordt
uitgegaan van de nota “ISMS – Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW – gemeente” van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 december 2011.
Medewerkers van de dienst ICT bewaken mee de informatieveiligheid, maar hebben tevens oog voor
de werkbaarheid van de samenwerking.
De rapportering naar de beleidsorganen gebeurt met respect voor de decretale bevoegdheden van
deze organen binnen elk bestuur en conform de geijkte procedures en afspraken.
Hoofdstuk IV: Verdeling middelen, tijd en plaats
Artikel 10 – Hiërarchische verhoudingen
Er is geen sprake van ter beschikking stellen van elkaars personeel. Naar contractueel personeel
geeft dit als gevolg dat er geen eenzijdige wijziging wordt doorgevoerd aan de bestaande
arbeidsovereenkomst tussen het betrokken personeelslid en het tewerkstellend bestuur.
De ICT-verantwoordelijke van het OCMW komt echter hiërarchisch onder leiding van het diensthoofd
ICT. Het diensthoofd ICT blijft hiërarchisch onder leiding van de gemeentesecretaris.
Artikel 11 – Verdeling van de tijd
De dienst behandelt de aanvragen van beide besturen op gelijke wijze.
De dienst ICT zal haar tijd en aandacht evenredig verdelen over alle aanvragen zonder daarbij
onderscheid te maken tussen het tewerkstellend bestuur. . Dit houdt niet in dat alle aanvragen
chronologisch moeten behandeld worden. De dienst moet zelf prioriteiten leggen in samenspraak met
beide secretarissen. Bij gelijke prioriteiten kan chronologie gehanteerd worden. In gemeenschappelijk
overleg zien gemeente- en OCMW-secretaris toe op de soepele, praktische en pragmatische
toepassing hiervan.

Artikel 12 – Verdeling van de middelen
Elk bestuur staat in voor de personeelskost van de eigen ICT-verantwoordelijke. De loonkosten van
het diensthoofd ICT zal in 2018 voor 50% gefactureerd worden aan het OCMW. Onder loonkost wordt
verstaan: bruto-loonkost, RSZ-bijdragen, toeslagen en vergoedingen, verzekeringen, vormingskosten,
maaltijdcheques, verplaatsingskosten en andere onkostenvergoedingen
De aankopen voor beide besturen worden zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd, maar worden in
de eerste fase zeker nog aan elk bestuur afzonderlijk ter beslissing voorgelegd en door elk bestuur
afzonderlijk betaald.
Vanaf 2019 wordt er gestreefd naar gezamenlijke aankopen.
De kosten van de totale dienst ICT zullen berekend worden en op basis van het aantal PC’s per
bestuur verrekend worden.
Onder kosten van de totale dienst wordt verstaan:
 alle aankopen van hard-en software, die niet onmiddellijk aan een specifieke dienst kunnen
worden toegewezen
 de loonkosten van alle personeelsleden, zijnde bruto-loonkost, RSZ-bijdragen, toeslagen en
vergoedingen, verzekeringen, vormingskosten, maaltijdcheques, verplaatsingskosten en
andere onkostenvergoedingen
Artikel 13 – Verdeling van de plaats
Naar aanleiding van verdere samenwerking van gemeente en OCMW kunnen diensten en
personeelsleden gehuisvest worden in gebouwen die eigendom zijn van het ander bestuur. De kosten
hiertoe worden gedragen door de eigenaar van het gebouw en worden niet doorgerekend aan het
ander bestuur. Beiden besturen komen overeen dat de ICT-dienst wordt gehuisvest in de
gemeentelijke locatie Gaver. In opstart en in overleg kan een tweede locatie in voege gaan.
Hoofdstuk V: evaluatie, bemiddeling en beëindiging
Artikel 14: evaluatie
Uiterlijk juni 2019 wordt een evaluatie van deze beheersovereenkomst voorzien. Het wettelijke kader,
o.a. de invoering van het decreet lokaal bestuur, spelen daarbij een belangrijke rol evenals de
voortgang van de eigenlijke integratie tussen OCMW-bestuur en gemeentebestuur.
De resultaten van deze evaluatie worden gebruikt voor eventuele aanpassingen van de
beheersovereenkomst en het verder inplannen van de evaluatie ervan.
Indien de gemeenteraad of de OCMW-raad correctieve maatregelen en/of noodzakelijke bijsturingen
formuleert, dan dienen deze steeds ook goedgekeurd te worden door de andere betrokkene partij.
Artikel 15: bemiddeling en beëindiging
Wanneer de huidige overeenkomst aanleiding geeft tot geschillen, dan wordt dit geregeld via een
bemiddelingsprocedure, die op initiatief van elk der partijen kan worden opgestart onder de
gezamenlijke leiding van de uitvoerende mandataris(sen) bevoegd voor ICT. Gemeente en OCMW
engageren zich om enig geschil dat zou ontstaan omtrent de uitvoering van onderhavige
beheersovereenkomst in onderling overleg op te lossen.
Als één van de partijen na bemiddeling de overeenkomst voortijdig wil beëindigen, moet dit worden
geformaliseerd in een gemeenteraadsbeslissing of OCMW-raadsbeslissing welke minstens 6
maanden op voorhand wordt bezorgd aan het ander bestuur.
Indien alle partijen in onderling overleg deze overeenkomst verbreken, worden alle afspraken in
onderling overleg geregeld.
ART. 2
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester en de heer Bob Pieters,
gemeentesecretaris, om deze partnerovereenkomst namens de gemeente Berlare te ondertekenen.
ART. 3
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
 OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29A, 9290 BERLARE
 de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

25.

Goedkeuren takenpakket RioPact - gemeente 2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op ons besluit van 18/12/2007 houdende goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tussen
De Watergroep en de gemeente Berlare betreffende de sanering van het door de VMW aan haar
abonnees geleverde water;
 Overwegende dat vanaf 01/01/2008 een bijdrage voor opvang en transport van afvalwater (BOT)
wordt aangerekend op de waterfactuur;
 Overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit vanaf 18/12/2013 deze bijdrage werd aangepast;
 Overwegende dat het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater een verdere
uitbouw, onderhoud en beheer vereist van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur en het gemeentelijk
rioleringsnet;
 Overwegende dat bepaalde taken van deze opdracht financiële, administratieve en technische
inspanningen vergt, die best kunnen uitgevoerd worden in samenwerking met een ervaren en
gespecialiseerd bedrijf;
 Overwegende dat De Watergroep, in samenwerking met Aquafin, daarom een specifiek
takenpakket voorstelt als takenlijst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel;
 Gelet op ons besluit van 18/12/2008 houdende ondertekening van de overeenkomst tussen de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente betreffende de uitbouw, het
onderhoud en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel met als bijlage de takenlijst voor
de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel;
 Overwegende dat sommige taken jaarlijks terug komen, andere taken eenmalig zijn en soms lopen
over meerdere jaren;
 Overwegende dat gemeente Berlare per jaar dan ook het takenpakket dient vast te stellen;
 Overwegende het voorstel Riopact-takenpakket 2018 als bijlage bij dit agendapunt met een
financiële raming van 78.412,00 euro (excl. btw), bestaande uit:
- studies en adviezen: 15.676,00 euro
- beheer infrastructuur: 50.338,00 euro
- projecten en aansluitingen: 8.110,00 euro
- flankerende services: 4.288,00 euro
 Overwegende dat in het budget 2018 de nodige kredieten werden voorzien;
 Gelet op het visum van de financieel beheerder dd 12/12/2017;
 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
Keurt het takenpakket 2018 voor Riopact-gemeente goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit
takenpakket gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Keurt de financiële planning van het in ART. 1 goedgekeurde takenpakket goed. Ze bevat ramingen
van de uurlonen en kosten voor materialen voor een totaalbedrag van 78.412,00 euro (excl. btw) en
bestaat uit:
- studies en adviezen: 15.676,00 euro
- beheer infrastructuur: 50.338,00 euro
- projecten en aansluitingen: 8.110,00 euro
- flankerende services: 4.288,00 euro

ART. 3
Bepaalt dat opdrachten door het college van burgemeester en schepenen worden toegewezen binnen
de voorziene kredieten.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De Watergroep
- Aquafin
- de financieel beheerder
- afdeling openbare werken
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
26.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Rato vzw

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende het bestaande verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen en de verstrenging
hiervan in de toekomst;
 Overwegende dat RATO vzw een overlegorgaan is tussen gemeente en provincie, dat de
rattenbestrijding kan overnemen op vraag van de gemeente;
 Overwegende dat Rato vzw sinds 1997 expertise heeft opgebouwd in de bestrijding van ratten en
andere exoten of schadelijke dieren;
 Overwegende dat de bestaande bestrijdingsactiviteiten uitgevoerd door de vzw Rato in opdracht
van provinciebestuur en gewest, werden afgebouwd;
 Overwegende dat vzw Rato gespecialiseerd is in deze bestrijding, zo stemmen zij hun aanpak af op
de specifieke problematiek, waardoor bestrijdingsmiddelen efficiënter kunnen worden ingezet;
 Overwegende dat Rato vzw een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opmaakte;
 Overwegende dat er bij deze overeenkomst ook een addendum wordt voorgesteld, waarmee onder
meer ook de bestrijding van een exoot als de Canadese gans wordt gecapteerd;
 Overwegende dat deze overeenkomst wordt afgesloten voor een looptijd van 3 jaar, stilzwijgend
verlengbaar;
 Gelet op het visum van de financieel beheerder van 12/12/2017;
 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 het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst, inclusief addendum, met vzw Rato goed. Een
behoorlijk geviseerd exemplaar van deze overeenkomst gaat als bijlage bij dit besluit, dit voor een
bedrag van 24.778,01 euro per jaar, zijnde 23.505,12 euro voor het basispakket + 1.272,89 euro voor
extra dienstverlening volgens beschrijving in het addendum.
ART. 2
Bepaalt dat opdrachten door het college van burgemeester en schepenen worden toegewezen binnen
de voorziene kredieten.
ART. 3
Machtigt Katja Gabriëls, burgemeester, en Bob Pieters, gemeentesecretaris, om namens gemeente
Berlare de overeenkomst met Rato vzw en het addendum te ondertekenen.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Rato vzw
- afdeling openbare werken
- dienst vergunningen
- financieel beheerder

ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
27.

Goedkeuren toetreding tot interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' en
goedkeuren convenant tussen deze interlokale vereniging en Peloton

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42, 43 en 248 tot en met 261;
 Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 26/03/2004 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, zoals
laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd tot op heden, inzonderheid de artikelen 6 tot 9;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
 Gelet op het koninklijk besluit van 10/08/1998 houdende de oprichting van de Commissies voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°;
 Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31/03/2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
 Overwegende dat op zaterdag 31 maart 2018 het wielerevenement ‘Ronde van Vlaanderen Cyclo’
het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
 Overwegende dat dit massa-evenement met ca. 16.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en dat
bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn;
 Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de
plaatselijke bevolking met zich meebrengt;
 Overwegende dat veel deelnemers de wegcode niet respecteren en daardoor de andere
weggebruikers in gevaar brengen;
 Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden
gemaakt inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie;
 Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het
gemeentebestuur en de organisator;
 Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de
organisator;
 Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke
gemeente individueel te regelen;
 Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid in
afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren;
 Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke
samenwerking is;
 Overwegende dat de burgemeester, inherent aan haar bevoegdheden, het best geplaatst is om de
gemeente te vertegenwoordigen;
 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
Keurt het convenant goed waarin afspraken met de organisator van de ‘Ronde van Vlaanderen Cyclo’
worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van
deze convenant gaat als bijlage bij dit besluit.

ART. 2
Keurt, in uitvoering van artikel 26 van het convenant, de onderlinge overeenkomst tot oprichting van
de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' goed.
ART. 3
De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens financieel
beheerder wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in het
convenant.
ART. 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten van de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.
ART. 5
In toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet wordt deze beslissing ter kennis gebracht van
het publiek en een beknopte omschrijving wordt verstuurd aan de provinciegouverneur van OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
28.

Goedkeuren politieverordening Ronde van Vlaanderen 2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg, gecoördineerd door het KB van 16/03/1968;
 Gelet op het KB van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
 Gelet op het KB van 10/08/1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
 Gelet op de Wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
 Gelet op de omzendbrief 22/07/2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
 Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20/07/2005 houdende diverse bepalingen;Gelet op de
omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de
nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20/07/2005 houdende diverse bepalingen;
 Gelet op de wet van 15/05/2006 tot wijziging van de wet van 8/04/1965 betreffende de
jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de
nieuwe gemeentewet en de wet van 24/04/2003 tot hervorming van de adoptie;
 Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de
gemeente;
 Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24/06/2013 betreffende gemeentelijke
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen;
 Gelet op het KB van 16/02/2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
 Gelet op het KB van 1/05/2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak
van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26/10/2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30/03/2009 betreffende de disciplines;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31/03/2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren van het gewijzigde
algemene politiereglement;
 Overwegende dat op zondag 1 april 2018 de wielerwedstrijd ‘Ronde van Vlaanderen voor heren
elite’ het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
 Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met
zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;

 Overwegende dat er tal van (commerciële) activiteiten langsheen de reisweg van de
wielerwedstrijd worden georganiseerd;
 Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich
al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van
deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden;
 Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten
op dezelfde locatie aangewezen is;
 Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten
onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz …
teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te
beperken;
 Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van
de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen
garanderen:
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle (commerciële) activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de
reisweg en de bestuurlijke overheid;
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de
dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de vraag van raadslid Albrecht Arbyn naar het resultaat van het overleg tussen de Dorp
van de Ronde en Flanders Classics met betrekking tot televisie-uitzending en VIP-formule;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat er inderdaad een overleg heeft
plaatsgevonden. Daar is afgesproken dat de Dorpen van de Ronde en Flanders Classics samen een
brief zullen richten aan VRT met de uitdrukkelijke vraag om de passage in alle Dorpen rechtstreeks
uit te zenden. Verder hebben de Dorpen aan Flanders Classics gevraagd om de VIP-formule te
willen herbekijken.
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)

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
ART. 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare
weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 1 april 2018 slechts
toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats
heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari
2018 bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet minstens volgende gegevens vermelden :
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres
van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten
worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of
deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal
genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
ART. 2

Ten laatste op 10 maart 2018 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers
hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de
vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
ART. 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als
motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
ART. 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een besloten
plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een
inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking
wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 2018 gemeld aan de
burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te
bevatten opgesomd in artikel 1.
ART. 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken
te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te
huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …
ART. 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
ART. 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop
op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone
definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van
Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 1
februari 2018 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De
melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met
de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor
de hele veiligheidszone.
ART. 8

Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
ART. 9: Normatief kader
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te
toetsen:
 gemeenteraadsbesluit van 14 september 2016 houdende het goedkeuren van het gewijzigde
algemene politiereglement
 gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2015 houdende het goedkeuren van het gewijzigd
reglement belasting inname openbaar domein
 gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2015 houdende het goedkeuren van het gewijzigd
reglement belasting inname privaat domein
ART. 10: Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft
met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester; zo niet houdt de gemeente zich het recht voor
de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan
worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de
openbare orde een randactiviteit verbieden.
ART. 11
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
29.
29.1

Varia
Raadslid Marc Van Driessche informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de
ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein.
Schepen Vandersnickt licht toe dat het dossier is ingediend, maar dat het omwille van een
negatief advies van Aquafin en van de polder, en omdat de private partner in het
voorliggende plan zich te weinig schikt naar de kwaliteitsvoorschriften van het RUP (nochtans
afgesproken in het overlegcomité), niet zal worden vergund.

29.2

Raadslid Marc Van Driessche betreurt dat de raadsleden niet werden uitgenodigd voor de
boerenkrijgherdenking in Hasselt.
Burgemeester Gabriëls laat de uitnodiging voor de volgende editie doorsturen.

29.3

Raadslid Albrecht Arbyn informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de heraanleg
van de N467.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat Berlare nog steeds geen akkoord heeft met het Vlaams
gewest over de inrichting van de weg.
Berlare bekijkt ondertussen wel de mogelijkheid om het Sint-Annaplein apart van de E.
Hertecantlaan her in te richten. Maar ook daar zit een vertragende factor, namelijk het feit dat
het Sint-Annaplein, inclusief grasplein en spar, een beschermd landschap is.

Raadslid Albrecht Arbyn vraagt om aandacht te hebben voor fietsenstallingen bij de
herinrichting.
Raadslid Baeyens vraag een toelichting in de varia van de volgende gemeenteraad met
betrekking tot de ontwerpen voor de herinrichting van het Sint-Annaplein. Burgemeester
Gabriëls gaat hier op in.
Besloten zitting
30.

Goedkeuren aankoop grond bij openbare verkoop - Donkoeverpark

De raad keurt de aankoop bij openbare verkoop goed.
Namens de gemeenteraad

Bob Pieters
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Karel De Gucht
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