ZITTING VAN 23 MEI 2018
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Carine Meyers, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren, raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Steven Vandersnickt, schepen verontschuldigd voor 2;
Julien Wettinck, Ingrid Rogiers, raadsleden
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 25 april 2018;
2.
Goedkeuren infrastructuur verkaveling Kruyenberg, Spinnerijstraat - Matexi ;
3.
Goedkeuren aanvullend reglement: Van Tieghemstraat 10, aanpassen parkeervak;
4.
Goedkeuren lastvoorwaarden: ontwerpopdracht restauratie Oud-gemeentehuis Overmere;
5.
Goedkeuren aankoop klantcabine Festivalhal;
6.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunning: leveren en plaatsen nieuwe LED verlichting
(festivalhal) ;
7.
Goedkeuren offerte verzwaring elektriciteitsaansluiting;
8.
Goedkeuren gebruiksreglement kasteelpark;
9.
Goedkeuren tariefreglement kasteelpark;
10. Goedkeuren principiële beslissing oprichten Huis van het Kind;
11. ILV Burensportdienst Schelde-Durme: goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2017 en
kennisnemen budget 2018;
12. Goedkeuren onderbrengen collectie voormalig Boerenkrijgmuseum in gemeentehuis Overmere;
13. Goedkeuren tariefvrijstelling inname openbaar domein;
14. Kennisnemen en goedkeuren overeenkomst nr. 18/16 met Kruispuntenbank van de Sociale
Zekerheid;
15. Beslissen tot toetreden tot opdrachtencentrale Facilitair Bedrijf Vlaamse Overheid gemeenschappelijke goederen / diensten en aankoop terreinvoertuig;
16. Kennisnemen eedaflegging adjunct-algemeen directeur;
17. Goedkeuren voorstel minnelijk afpalen Baron Tibbautsraat;
18. Zefier cvba: goedkeuren dagorde en standpuntbepaling Bijzondere Algemene Vergadering van
28 juni 2018;
19. Zefier cvba: aanstellen vertegenwoordiger algemene vergadering;
HP1. Provinciaal Raadgevend Comité hulpverleningszones: kennisnemen zoneintentie nieuwe
fusiegemeenten Deinze en Lievegem, en bepalen standpunt;
21. Varia.

DE VOORZITTER OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.
De voorzitter meldt dat de meerderheid op basis van artikel 29 van het
gemeentedecreet een punt ter zitting aan de agenda wil toevoegen: Provinciaal
Raadgevend Comité hulpverleningszones: kennisnemen zoneintentie nieuwe
fusiegemeenten Deinze en Lievegem, en bepalen standpunt:
 de raadsleden gaan unaniem akkoord om toe te voegen
 zoals het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet (artikel 7):
 wordt de motie onmiddellijk na het aanvaarden van het agendapunt uitgedeeld
aan de raadsleden
 wordt het agendapunt behandeld net vóór de varia
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 25 april 2018
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op art. 33 van dit decreet inzake de notulen van de gemeenteraadzitting.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 25 april 2018 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren infrastructuur verkaveling Kruyenberg, Spinnerijstraat - Matexi

DE RAAD,
 Overwegende dat schepen Vandersnickt de zitting verlaat;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op Titel IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel 4.2.17, § 2;
 Gelet op de verkavelingsaanvraag van de firma Matexi Projects NV, Franklin Rooseveltlaan 180,
8790 Waregem, voor het verdelen van de percelen gelegen Kruyenberg, Spinnerijstraat,
Schuttersweg, 1de afdeling, sectie B, nrs. 82E, 85E, 88A, 91A, 91b, 92B, 97F, 98A, 100C3, 100D3 in
53 kavels voor open, half-open en gesloten bebouwing;
 Overwegende dat deze verkavelingsaanvraag werd ingediend op 21/12/2017;
 Overwegende dat deze verkavelingsaanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard op
17/01/2018;
 Overwegende dat de percelen volgens het gewestplan Dendermonde KB 7/11/1978 gelegen zijn
binnen woongebied;
 Overwegende dat dit een inbreidingsproject betreft dat aansluit op de gemeentewegen
Kruyenberg, Spinnerijstraat, Schuttersweg en Langewegel;
 Overwegende dat in dit verkavelingsdossier ook de aanleg van wegenis werd opgenomen;
 Overwegende dat deze wegenis een openbaar karakter heeft, die later zal opgenomen worden
binnen het openbaar domein;
 Overwegende dat de verkavelaar voorziet in wegenis en riolering;
 Overwegende dat voor beoordeling van het rioleringsontwerp met DWA- en RWA-stelsel, binnen de
samenwerkingsovereenkomst RioPact het advies van de Watergroep/Aquafin werd ingewonnen;
 Overwegende dat op 14/02/2018 een ongunstig advies werd afgeleverd, waarna het rioleringsplan
werd bijgestuurd, met een gunstig advies afgeleverd op 14/05/2018 tot gevolg;

 Overwegende dat het aangewezen is dat de verkavelaar ook voorziet in de aanleg van elektriciteit,
gas, waterleiding, telefoon, TV-distributie en openbare verlichting;
 Overwegende dat hiervoor adviezen werden ingewonnen bij Eandis, De Watergroep, Belgacom en
Telenet;
 Overwegende dat ook het advies van Brandweerzone Oost werd ingewonnen in kader van de
bereikbaarheid en watervoorziening, dat deze adviesinstantie een gunstig advies gegevens heeft
onder voorwaarde dat:
‘(…) De hydranten worden gevoed door het openbaar waterleidingnet via een leiding met
minimale buitendiameter van 80mm. De afstand tussen de dichtst bijgelegen hydrant en de ingang
van elk gebouw mag niet meer dan 200m bedragen. (…)’;
 Overwegende dat de verkaveling twee types qua wegenis voorziet, een nieuwe ontsluitingsweg en
een deel opgevat als woonerf;
 Overwegende dat de wegenis dient te voldoen aan de Vlaamse verordening inzake
voetgangersverkeer, vastgesteld in besluit van de Vlaamse Regering van 29/04/1997;
 Overwegende dat de nieuwe ontsluitingsweg bestaat uit asfaltbeton voor het rijweggedeelte, beton
voor de ter plaatse te storten kantstrook met trottoirband en zwarte betonstraatstenen voor de
parkeerstrook;
 Overwegende dat bij het deel dat beschouwd wordt als ‘woonerf’ de rijweg afgewerkt wordt in
grijze betonstraatstenen met ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken en trottoirband;
 Overwegende dat bij beide straatprofielen geen voetpaden worden aangelegd;
 Overwegende de huidige regelgeving inzake pesticidenvrij onkruidbeheer, waardoor het niet
opportuun is om in landelijke verkavelingen nog langer een aangelegd betegeld voetpad te
voorzien;
 Overwegende dat de verkaveling erin voorziet een voet-/fietspad aan te leggen, dwars door het
project, dat aansluit op de voetweg nr 129 (Spinnerijstraat) en de Schuttersweg;
 Overwegende dat het voet-/fietspad bestaat uit cementbeton;
 Overwegende dat de verkaveling op eigen verzoek ook twee verkeersremmers onder de vorm van
een lokale as-verschuiving zal voorzien ter hoogte van de Spinnerijstraat;
 Overwegende dat het openbaar onderzoek, gehouden van 24/01/2018 tot 22/02/2018, 3
bezwaarschriften heeft opgeleverd;
 Overwegende dat enkel de bezwaren m.b.t. de infrastructuur in dit besluit behandeld worden;
 Overwegende dat één bezwaarschrift handelt over het feit dat door de nieuwe verkaveling de
verkeersdrukte zal verhogen, waardoor geëist wordt dat de verkeersremmers ter hoogte van de
Spinnerijstraat effectief zullen worden uitgevoerd zoals voorzien op het verkavelingsplan;
 Overwegende dat dit een terechte bekommernis is, waarvoor dwingende voorwaarden kunnen
worden opgelegd;
 Overwegende dat er in één bezwaarschrift de bekommernis wordt geuit over een conflict tussen de
fietsverbinding naar de Schuttersweg en een perceelstoegang;
 Overwegende dat dit louter een private oprit betreft die grenst aan een openbaar fietspad, dat dit
niet beschouwd wordt als onveilige situatie betreft, waardoor infrastructurele maatregelen zijn
vereist;
 Overwegende dat er ook een bezwaarschrift handelt over het voorzien van een bijkomend lichtpunt
ter hoogte van het nieuwe voet-/fietspad met de buurtweg nr 129;
 Overwegende dat er door de configuratie van de percelen er geen noodzaak is om de openbare
verlichting verder uit te breiden, dit kan ook beschouwd worden als een negatieve impact hebben
op de omliggende tuinen;
 Overwegende dat in een bezwaarschrift bijkomend gevraagd wordt om de buurtweg nr 129 dat
aansluit op de Spinnerijstraat mee verhard en aangelegd kan worden;
 Overwegende dat dit bezwaar handelt over de aanleg van verharding op een deel van de
doorgangsweg, die volgens stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd aan de indiener, ten zijne
laste zou worden aangelegd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Van Driessche;
 Gehoord de vragen van raadslid Baeyens met betrekking tot open speelruimtes en verkeersdruk;
 Gehoord de antwoorden: dat de speelruimtes geïntegreerd zijn in de groenzone die voorzien zijn
en het verkeer zal verdeeld worden over de Schuttersweg en richting Dorp. Dit is een woongebied.
BESLUIT:

20 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, 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, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (, Julien Wettinck, Ingrid Rogiers)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

ART. 1
Neemt kennis van de bezwaren met betrekking tot de aanleg van het openbaar domein en oordeelt
dat deze ongegrond zijn. De opmerking over de uitvoering van de asverschuiving in de Spinnerijstraat
wordt wel bijgetreden, hiervoor wordt een bindende voorwaarde opgelegd.
ART. 2
Keurt de wegenis en haar uitrusting zoals aangevraagd door nv Matexi Projects, Franklin
Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem, goed voor het verdelen van percelen te Kruyenberg,
Spinnerijstraat, Schuttersweg, 1de afdeling, sectie B, nrs. 82E, 85E, 88A, 91A, 91b, 92B, 97F, 98A,
100C3, 100D3, goed mits volgende voorwaarden:
 De wegenis dient aangelegd te worden conform het ontwerpplan
 De aanleg van de verkeerseilanden in de Spinnerijstraat dient gerealiseerd te worden
onmiddellijk aansluitend op de aanleg van de wegenis en voor de voorlopige oplevering van
de wegenis;
 De verkavelaar dient te voorzien in de aanleg van elektriciteit, gas, waterleiding, telefoon, TVdistributie en openbare verlichting.
 Het advies van Eandis m.b.t. elektriciteitsvoorziening en bijkomende openbare verlichting
dient te worden nageleefd.
 Het advies van De Watergroep m.b.t. de drinkwaterdistributieleiding dient te worden
nageleefd.
 Het advies van Brandweerzone Oost m.b.t. de toegankelijkheid en voorzieningen bij brand
dient te worden nageleefd.
 Het advies van RioPact m.b.t. het rioleringsontwerp dient te worden nageleefd.
 Het aanbrengen van alle nodige verkeerssignalisatie is ten laste van de aanvrager.
 Bij voorlopige oplevering dient er een GRB-conform as-builtplan overgemaakt te worden aan
het gemeentebestuur.
 Vóór de aanleg van de werken wordt er aan de verkavelaar een bankwaarborg gevraagd voor
de aanleg van de wegenis en de riolering ten bedrage van het totale bedrag van de werken.
80% van de borg wordt vrijgegeven bij voorlopige oplevering, 15% bij definitieve oplevering
en 5% bij overdracht van de infrastructuur naar het openbaar domein.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Matexi Projects NV, Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 WAREGEM;
- Brandweerzone Zone Oost, Oude Vest 150, 9200 DENDERMONDE;
- De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 GENT;
- Eandis cvba, Heistraat 88, 9100 SINT-NIKLAAS;
- Belgacom nv, Zwijnaardsesteenweg 314, 9000 GENT;
- Telenet, Sluispark, Verloren Broodstraat 122 bus 3, 9820 MERELBEKE;
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren aanvullend reglement: Van Tieghemstraat 10, aanpassen parkeervak

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005;
 Overwegende de vraag van Lien De Gussem voor het aanpassen van de parkeerstrook voor hun
woning wegens de verplaatsing van hun oprit en de verwijdering van hun garagepoort;
 Overwegende de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op
09/05/2018;
 Overwegende de stedenbouwkundige vergunning verleend op 9/02/2018 betreffende het
verwijderen van garagepoort, plaatsen van een raam en het isoleren van de buitenmuren van hun
woning gelegen te Van Tieghemstraat(B) 10 9290 Berlare.
 Overwegende dat overeenkomstig de voorwaarden in de stedenbouwkundige vergunning kosten
voor het verplaatsen of verwijderen van nutsvoorzieningen en weguitrusting op het openbaar
domein niet verhaald kunnen worden op het gemeentebestuur;
 Overwegende dat de kosten geraamd worden op € 53,00 als dit meegenomen wordt in het dossier
wegmarkeringen 2018;
 Overwegende de instemming van de aanvrager voor de vergoeding van de kosten;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
De parkeerstrook voor Van Tieghemstraat 10 te verlengen tot 1 meter verwijderd van de garagepoort
van Van Tieghemstraat 8
ART. 2
De parkeerstrook voor de nieuwe oprit Van Tieghemstraaat 10 te onderbreken tot 1 meter voor en 1
meter na de inrit.
ART. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be).
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
ART. 4
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren lastvoorwaarden: ontwerpopdracht restauratie Oud-gemeentehuis
Overmere

DE RAAD,
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 2,
1° d (limiet van 135.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 2 §1 3°;
 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 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet);
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Dienstencontract restauratie Oud-gemeentehuis
Overmere” een bestek met nr. 2018/35 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12.000,00 euro exclusief btw
of 14.520,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget op
budgetcode 2200000/068003-PARKEN-BKpark;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
 Gehoord de vraag van voorzitter om de plank aan de poort die altijd openstaat te herstellen. Dit zal
worden doorgegeven aan de bevoegde dienst;
 Gehoord de vraag van raadslid Verhofstadt of er schilderwerken voorzien worden en wat met de
vuile plank voor het prieeltje, omdat daar soms trouwfoto’s worden genomen. Antwoord: dit wordt
afgesloten om veiligheidsredenen.
BESLUIT:

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

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/35 en de raming voor de opdracht
“Dienstencontract restauratie Oud-gemeentehuis Overmere”, opgesteld door de Dienst Openbare
Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 12.000,00 euro
exclusief btw of 14.520,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode
2200000/068003-PARKEN-BKpark O.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
5.

Goedkeuren aankoop klantcabine Festivalhal

DE RAAD,
 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 (de
goed te keuren uitgave excl. btw niet bereikt de drempel van 144.000,00 euro);
 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;
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de beslissing van het college van 06/07/2010 waarbij goedkeuring wordt verleend aan de
kaderovereenkomst tussen de gemeente Berlare en Eandis met het oog op het leveren van











ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energieefficiëntie (EnergieDiensten Lokale Besturen - EDLB);
Overwegende dat de elektriciteitsvoorziening in de Festivalhal te beperkt is voor heel wat
evenementen, in het bijzonder voor wat eetfestijnen en beurzen met kookstanden betreft;
Overwegende dat voor het wenselijke vermogen de aankoop van een nieuwe klancabine het meest
opportuun is;
Overwegende het ontwerp van contract met referentie BRLE-G/PC/17/17-472 (versie 2) tussen
gemeente Berlare en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle Eandis
voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. projectuitvoering renovatie klantcabine Festivalhal,
Donklaan 125 te Berlare;
Overwegende dat deze offerte bestaat uit een basisaanbieding en twee opties, waarvan optie 2
bestaat uit de aanleg van een nieuwe voedingskabel vanuit de cabine naar de binneninstallatie;
Overwegende dat volgens de ontwerpovereenkomst het bestellen van de hoofdopdracht inclusief
optie 2 neerkomt op een bedrag van 94.082,71 euro exclusief btw of 113.840,07 euro inclusief btw
(hoofdopdracht + optie 2);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017,
op budgetcode 2210000/070505-CULTUUR-Festivalh;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
Gehoord de vragen van raadslid Brecht Arbyn: of het niet aangewezen is om zonnepanelen te
voorzien en of er al zonnepanelen liggen op gemeentelijke gebouwen? Schepen Steven
Vandersnickt antwoordt dat er een studie is, maar dat dit momenteel nog niet het geval is.

BESLUIT:

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

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het contract met referentie BRLE-G/PC/17/17-472 (versie 2) tussen
gemeente Berlare en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle voor de
hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. projectuitvoering renovatie klantcabine Festivalhal, Donklaan 125
te Berlare, voor een bedrag van 94.082,71 euro exclusief btw of 113.840,07 euro inclusief btw
(hoofdopdracht + optie 2). Een geviseerd exemplaar van dit contract gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan Eandis, Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
2210000/070505-CULTUUR-Festivalh.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunning: leveren en plaatsen nieuwe LED
verlichting (festivalhal)

DE RAAD,
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet);
 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;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;

 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen nieuwe LED verlichting
(festivalhal)” een technische beschrijving met nr. 2018/39 werd opgesteld door de Dienst
Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.793,39 euro exclusief btw
of 30.000,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde
factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde);
 Overwegende dat 3 firma’s werden uitgenodigd om een offerte in te dienen:
- CHEYNS NV, Zwaantjesstraat 33 te 9090 MELLE (hoofdzetel Zwingelaarsstraat 7, 8500
KORTRIJK)
- TRILEC NV, Hoogveld 92, 9200 DENDERMONDE (hoofdzetel Industrieweg 11, 9420 ERPEMERE)
- EL RICO LIGHTING, Ondernemersstraat 2A, 2500 LIER;
 Overwegende dat 3 offertes ontvangen werden maar slechts 1 volledig voldeed aan onze
verwachtingen zijnde die van CHEYNS NV, Zwaantjesstraat 33 te 9090 MELLE (hoofdzetel
Zwingelaarsstraat 7, 8500 KORTRIJK)(29.880,00 euro exclusief btw of 36.154,80 euro inclusief
21% btw);
Overwegende het maktonderzoek en gunningsvoorstel dat toegelicht is in bijgevoegde nota;
 Overwegende dat de Dienst Openbare Werken voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde CHEYNS
NV, Zwaantjesstraat 33 te 9090 MELLE (hoofdzetel Zwingelaarsstraat 7, 8500 KORTRIJK), tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 29.880,00 euro exclusief btw of 36.154,80 euro inclusief
btw;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017,
op budgetcode 2400000/070505-CULTUUR-Festivalh;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Verleent goedkeuring aan de technische beschrijving met nr. 2018/39 en de raming voor de opdracht
“Leveren en plaatsen nieuwe LED verlichting(festivalhal)”. De raming bedraagt 24.793,39 euro
exclusief btw of 30.000,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
ART. 3
Verleend goedkeuring aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de Dienst Openbare Werken.
ART. 5
Gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde CHEYNS NV, Zwaantjesstraat
33 te 9090 MELLE (hoofdzetel Zwingelaarsstraat 7, 8500 KORTRIJK), tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 29.880,00 euro exclusief btw of 36.154,80 euro inclusief btw.
ART. 6
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet
ingeschreven in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 2400000/070505-CULTUURFestivalh.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

7.

Goedkeuren offerte verzwaring elektriciteitsaansluiting

DE RAAD,
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet);
 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;
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat voor deze verzwaring van de elektriciteitsaansluiting een offerte werd
opgemaakt door Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 16.556,22 euro excl. Btw of 20.033,03 euro incl. btw
(3.476,81 euro btw medecontractant);
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017,
op budgetcode 2210000/070505-CULTUUR-Festivalh.;
 Overwegende dat voor de verzwaring van de elektriciteitsaansluiting noodzakelijk is om de
voorgestelde klantcabine naar behoren te kunnen voeden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Goedkeuring te verlenen aan de offerte van Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle, om de aansluiting Donklaan 125 te verzwaren, dit tegen een bedrag van 16.556,22 euro
excl. Btw of 20.033,03 euro incl. btw (3.476,81 euro btw medecontractant).
ART. 2
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
2210000/070505-CULTUUR-Festivalh.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren gebruiksreglement kasteelpark

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder artikel 43 §2 2°;
 Gelet op het decreet van 13/06/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid en de aanpassing van het decreet op 6/07/2012;
 Overwegende de intentie om activiteiten door derden toe te laten in de oranjerie en aansluitende
park van de oranjerie van het kasteelpark;
 Overwegende dat het noodzakelijk wordt geacht de modaliteiten vast te stellen bij reglement;
 Overwegende het positief advies van het managementteam van 05/02/2018;
 Overwegende het positief advies van de raad van bestuur van CC Stroming en de bibliotheek van
14/03/2018;
 Overwegende het positief advies van de algemene vergadering van de cultuurraad van
18/04/2018;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting gegeven door schepen Meyers.
 Gehoord raadslid Steven Baeyens: blij dat het reglement voorligt nu we al 10 jaar dit park en
kasteel aangekocht hebben. In cultuurraad waren er nogal wat meningverschillen. Hoe komt dit?

De prijs was bepalend, maar er is tegemoetgekomen door voor 1 prijs drie dagen ter beschikking
te stellen.
 Gehoord de vraag van raadslid Piet Vandoolaeghe om een borg te vragen, die dan eventueel kan
gebruikt worden voor de opkuis vergoeding. Schepen Meyers stelt dat er voor geen enkel
gemeentelijk gebouw een borg wordt gevraagd. Dit kan worden bekeken na de vernieuwing van
de gebouwen.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt met ingang van 01/06/2018 volgende gebruiksreglement goed voor het kasteelpark:
I. ALGEMEEN
Artikel 1
Dit reglement regelt de gebruiksmodaliteiten van het park van de oranjerie en de oranjerie. Het
reglement:
- treedt in werking op 1 juni 2018
- blijft van kracht tot herziening
- wordt opgeschort gedurende werken op de kasteelsite waardoor verhuur omwille van
praktische en/of veiligheidsredenen tijdelijk niet mogelijk is
Artikel 2
Volgende locaties kunnen worden gehuurd:
 Park van de oranjerie
 Oranjeriegebouw
verder in dit reglement omschreven als het kasteelpark.
Artikel 3
De volgende begrippen worden bij de toepassing van het reglement gehanteerd:
- de organisator: ieder die toelating krijgt om het kasteelpark te gebruiken;
- erkende Berlaarse vereniging: een vereniging die, na advies van een gemeentelijk
adviesorgaan, als dusdanig door het college van burgemeester en schepenen wordt erkend;
- de patrimoniumbeheerder: een ambtenaar van het gemeentebestuur belast met de verhuur
van het kasteelpark;
- de raad van bestuur: het beheersorgaan van CC Stroming en de bibliotheek, samengesteld uit
politieke vertegenwoordigers en gebruikers.
II. GEBRUIKSMODALITEITEN

II.A. AANVRAGEN
Artikel 4
De exploitatie en de verhuur van het kasteelpark valt exclusief onder het beheer van de raad van
bestuur. Iedere aanvrager dient zijn volledige identiteit bekend te maken en is ten aanzien van de
raad van bestuur verantwoordelijk voor het nakomen van de overeenkomst en de toepassing van het
gebruiksreglement.
In elk geval is de verantwoordelijke aanvrager meerderjarig.
De aanvrager/huurder is de werkelijke organisator van de activiteit.
Het gebruik van het kasteelpark dient schriftelijk of per mail aangevraagd te worden op het daarvoor
bestemde formulier bij de cultuurdienst, Dorp 101 of via cultuur.reserveren@berlare.be.

De toelating voor gebruik van het kasteelpark wordt verschaft door de directeur van CC Stroming. Bij
twijfelgevallen wordt de aanvraag voorgelegd aan de raad van bestuur. Alle aanvragen worden ter
bekrachtiging geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
Artikel 5
Het formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden en bevat minstens volgende gegevens:
de datum, zowel als het begin- en einduur van het gebruik (met inbegrip van voorbereiding,
activiteit zelf als opkuis);
de aard van de activiteit;
facturatieadres;
naam, adres, handtekening, en contactgegevens van de aanvrager met vermelding van
zijn/haar functie;
Onvolledige, onleesbare, niet-ondertekende, ... formulieren zijn ongeldig. De aanvraag zal bijgevolg
worden geweigerd; de aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld.
Telefonische reservaties of mondelinge afspraken hebben geen enkele waarde en zijn niet bindend.
De gebruikers verklaren zich akkoord met dit reglement door ondertekening van het formulier.
Artikel 6
Indien uit de feiten zou blijken dat de gegevens, die door de aanvrager bij de reservatie worden
verstrekt met betrekking tot de categorie van gebruiker, onvolledig en/of niet juist waren, waardoor
ten onrechte een geringere gebruiksvergoeding werd aangerekend, dan is de organisator verplicht
binnen de 14 dagen het resterende bedrag van de verschuldigde gebruiksvergoeding te betalen,
vermeerderd met een boete, zoals vermeld in het tariefreglement. Oneigenlijk gebruik van een lokaal
door particulieren in naam van een vereniging kan leiden tot intrekking van de gemeentelijke
erkenning van de vereniging door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7
Er worden slechts verhuuropties toegestaan binnen max. de kalendertijd van 12 maanden.
Gemeentelijke activiteiten krijgen voorrang op activiteiten van derden. Elke aanvraag wordt in
chronologische volgorde genummerd. De aanvragen, niet afkomstig van het gemeentebestuur,
worden volgens deze nummering behandeld.

II.B. GEBRUIKSDUUR
Artikel 8
De organisator mag de infrastructuur slechts gebruiken tijdens de toegestane gebruiksduur.
Bij overtreding zal per extra, niet-aangevraagde dagdeel een boete opgelegd worden, zoals vermeld in
het tariefreglement, behalve wanneer kan worden aangetoond dat het om een geval van overmacht
gaat. Dit geval van overmacht dient zo snel mogelijk te worden meegedeeld aan de cultuurdienst. De
raad van bestuur spreekt zich uit over de kwijtschelding van de verschuldigde som.
Indien de huur van het kasteelpark buiten de reguliere openingsuren valt, dient de organisator na
afspraak een sleutel af te halen op de cultuurdienst. Het park zal worden afgesloten door het
gemeentepersoneel met uitzondering van de ingang aan de Frankrijkstraat, die door de organisator
zelf dient te worden afgesloten.

II.C. GEBRUIK
II.C.1 TOESTEMMING EN ALGEMENE RICHTLIJNEN
Artikel 9
Een organisator kan zich slechts beroepen op een toelating tot gebruik van de infrastructuur voor
zover hij een schriftelijke toestemming, ondertekend namens de raad van bestuur, kan voorleggen.
De organisator dient deze toestemming in zijn bezit te hebben tijdens zijn aanwezigheid in de
infrastructuur.

Artikel 10
De infrastructuur mag enkel gebruikt worden voor die activiteiten waarvoor toelating is gegeven door
de raad van bestuur. Activiteiten die in één of andere vorm in strijd kunnen zijn met de wet of met de
openbare orde of zeden zijn niet toegelaten.
Artikel 11
Het is verboden de activiteiten zodanig aan te kondigen dat het publiek zou kunnen veronderstellen
dat ze door het gemeentebestuur worden georganiseerd.
De locatie van de activiteiten dient passend vermeld te worden en dit als volgt:
Kasteelpark, Dorp 1, 9290 Berlare.
Bijkomende bewegwijzering naar het kasteelpark kan enkel na schriftelijke toelating van het college
van burgemeester en schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Artikel 12
De organisator dient het geluidsniveau tot het wettelijk en/of reglementair niveau te beperken. De
organisator blijft aansprakelijk in geval van overtreding van de geldende normering.
De organisator is steeds verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke
reglementering geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen, zijn
gebeurlijke boetes ten laste van de organisator. De organisator verbindt zich ertoe om de eigenaar te
vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die worden ingesteld ten aanzien van de eigenaar naar
aanleiding van schade opgelopen door derde partijen die een gevolg zijn van het niet naleven van de
geldende geluidsnormen. Als er door de bevoegde instantie gevraagd wordt om het geluidsniveau te
verlagen, zal de organisator hier onmiddellijk gevolg aan geven. Als de geldende geluidsnormen
herhaaldelijk worden overschreden, dan heeft de eigenaar na een eerste verwittiging het recht om de
muziekactiviteit stop te zetten.

II.C.2 ONDERHOUD

Artikel 13
De organisator is verplicht de door hem aangevoerde apparatuur/goederen weg te halen de dag van
de activiteit. Indien de goederen niet verwijderd zijn binnen de gestelde termijn zullen stockagekosten
worden aangerekend, zoals vermeld in het tariefreglement. Afwijkingen hierop kunnen worden
toegestaan door de raad van bestuur.
De organisator dient eveneens alle vuilnis, ontstaan door de activiteit van de organisator, zelf te
verwijderen van het kasteelpark.

II.C.3. VEILIGHEID
Artikel 14
De organisator verbindt zich ertoe dat volgende reglementeringen worden nageleefd:
de hulpdiensten dienen op elk moment alle ingangen te kunnen bereiken met hun voertuigen;
geen enkele toegang mag op enigerwijze worden geblokkeerd;
geen enkel voertuig mag het kasteeldomein oprijden, tenzij mits toestemming van de raad
van bestuur;
nergens mogen (zelfs licht) ontvlambare materialen worden gebruikt zonder schriftelijke
toestemming van de raad van bestuur
Deze opsomming is niet limitatief, maar indicatief. Veiligheids- en brandweernormen dienen
gerespecteerd bij elke activiteit. De raad van bestuur kan een verplicht brandweeradvies opleggen
indien zij dit nodig acht.
II.C.4. FISCALE EN FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
Artikel 15
De organisator zal alle verplichtingen van financiële of fiscale aard, voortvloeiend uit de organisatie
van zijn activiteit, nakomen. In geen geval kan het gemeentebestuur aansprakelijk worden gesteld
voor het niet nakomen van deze verplichtingen door de organisator.

II.D. TOEZICHT
Artikel 16
Volgende personen krijgen ten allen tijde gratis toegang ten einde hun toezichtstaak te vervullen: de
zaalverantwoordelijke, de patrimoniumbeheerder, het hoofd van de dienst openbare werken, de
algemeen directeur, de leden van het college van burgemeester en schepenen, en elke andere
persoon die door het college van burgemeester en schepenen daartoe wordt aangeduid.
Artikel 17
De burgemeester heeft het recht elke activiteit te doen stopzetten om reden van het verstoren van de
openbare orde, veiligheid, gezondheid, goede zeden of overmacht.

II.E. SCHADE EN VERANTWOORDELIJKHEID
Artikel 18
Eventuele tekortkomingen of gebreken moeten bij het betreden van het domein onmiddellijk door de
organisator worden gemeld, zo niet kan de organisator daarvoor achteraf zelf verantwoordelijk
worden gesteld.
Artikel 19
Beschadigingen zullen op kosten van de organisator hersteld en desnoods vervangen worden. De
organisator mag in geen enkel geval overgaan tot het zelf herstellen/vervangen of laten
herstellen/vervangen van beschadigingen.
Artikel 20
De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of beschadiging van andere
materialen, goederen en eigendommen door het gebruik van het kasteelpark.
Artikel 21
De zaalverantwoordelijke controleert het kasteeldomein op beschadigingen. De controle gebeurt ná
het gebruik en vóór een nieuwe organisator de infrastructuur in gebruik neemt. De controle gebeurt in
elk geval binnen de vijf dagen, de dag van het gebruik zelf niet meegerekend. Indien beschadigingen
worden vastgesteld, wordt de organisator daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht.
Artikel 22
Voor evenementen met een verhoogd risico op beschadiging strekt het tot aanbeveling dat de
organisator hiertoe een verzekering afsluit.
Artikel 23
De schadevergoeding is verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst van de schuldvordering. Na
het verstrijken van de termijn wordt elk gebruik opgeschort tot alle openstaande facturen zijn
voldaan.
Artikel 24
Bij vaststelling van schade of vandalisme kan de raad van bestuur een bepaalde organisator tijdelijk of
definitief uitsluiten van verder gebruik.
III. SLOTBEPALINGEN
Artikel 25
Iedere gebruiker wordt geacht het reglement te kennen en er zich naar te schikken. Elke overtreding
van onderhavig reglement, evenals schade, vandalisme, misbruik, overlast of wanbetaling kan
aanleiding geven tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van gebruik door de raad van bestuur.
Artikel 26
In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist de raad van bestuur.

ART. 2
Afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent;
- de financieel directeur;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat dit besluit zal worden afgekondigd conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
9.

Goedkeuren tariefreglement kasteelpark

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder artikel 43 §2 2°;
 Gelet op het decreet van 13/06/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid en de aanpassing van het decreet op 6/07/2012;
 Overwegende de intentie om activiteiten door derden toe te laten in de oranjerie en aansluitende
park van de oranjerie van het kasteelpark;
 Overwegende dat het noodzakelijk wordt geacht de modaliteiten vast te stellen bij reglement;
 Overwegende het positief advies van het managementteam van 05/02/2018;
 Overwegende het positief advies van de raad van bestuur van CC Stroming en de bibliotheek van
14/03/2018;
 Overwegende het positief advies van de algemene vergadering van de cultuurraad van
18/04/2018;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting gegeven door schepen Meyers.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt met ingang van 01/06/2018 volgende tariefreglement goed voor het kasteelpark:
I. ALGEMEEN
Artikel 1
Dit reglement bepaalt de gehanteerde tarieven voor de huur van het kasteelpark Berlare. Het
reglement:
- treedt in werking op 1 juni 2018
- blijft van kracht tot herziening
- wordt opgeschort gedurende werken op de kasteelsite waardoor verhuur omwille van
praktische en/of veiligheidsredenen tijdelijk niet mogelijk is
Artikel 2
Onder kasteelpark Berlare wordt begrepen:
- Park oranjerie;
- Gebouw oranjerie;
Niet verhuurbaar zijn:
- Kasteelgebouw
- Bijgebouwen
- Binnenplein en voorplein kasteel
- Bospark en speelzone
Artikel 3
Voor de huur van kasteelpark Berlare wordt per dag een basistarief vastgesteld, dat het uitgangspunt
vormt voor de berekening van de gebruiksvergoeding. Per verhuur zit eveneens inbegrepen 3 dagen
op- en/of afbouw.

II. GEBRUIKERS
Artikel 4
Naast het basistarief wordt ook de aard van de gebruiker in aanmerking genomen voor de berekening
van de gebruiksvergoeding.
Aan de onderscheiden categorieën van gebruikers wordt daarom een waardecijfer gegeven.
Aard van de gebruiker en soort gebruik
A
B
C
D

het gemeentebestuur voor eigen activiteiten en gemeentelijke
adviesorganen voor activiteiten die kaderen in hun doelstelling
verenigingen aangesloten bij gemeentelijke adviesraden van
Berlare, Berlaarse scholen en Berlaarse afdelingen van politieke
partijen en hun groeperingen of bewegingen
alle andere Berlaarse verenigingen
niet-Berlaarse verenigingen

waardecijfer
gebruiker
(WG)
0
1
2
3

Het bedrag van de te betalen gebruiksvergoeding wordt bekomen door de diverse basistarieven te
vermenigvuldigen met het aantal gereserveerde dagen en met het waardecijfer gebruiker (WG).
Artikel 5
Particulieren en bedrijven zijn uitgesloten van gebruik.
III. TARIEVEN
Artikel 6
Volgende basistarieven worden vastgesteld:
LOKAAL
Park oranjerie + oranjerie

basistarief (BT)
50,00 euro/dag

Artikel 7
De verschuldigde som dient binnen de 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, zoniet wordt na
het verstrijken van de gestelde termijn elk verder gebruik opgeschort.
Artikel 8
Indien de organisator de geplande activiteit niet laat plaatsvinden, wordt een annuleringsvergoeding
van 50% of 100% van de geraamde gebruiksvergoeding aangerekend, naargelang de annulering
meer of minder dan 30 dagen voor de geplande activiteiten geschiedt. Indien de organisator kan
aantonen dat de annulering gebeurde door overmacht, kan de Raad van bestuur beslissen de
annuleringsvergoeding te laten vallen.
Indien de gehuurde ruimten door overmacht niet ter beschikking kunnen worden gesteld, zal hiervoor
geen schadevergoeding kunnen gevraagd worden. Enkel het betaalde huurgeld zal terugbetaald
worden.
Artikel 9
Volgende boeteclausules zijn van kracht:
- Indien wordt vastgesteld dat de aanvrager bij reservatie niet de correcte gegevens vermelde
met betrekking tot de categorie van gebruiker, waardoor ten onrechte een geringere
gebruiksvergoeding werd aangerekend: het resterende bedrag, vermeerderd met een boete
van 125,00 euro, te betalen binnen de 14 dagen.
- Bij aanwezigheid buiten de toegestane gebruiksduur: dubbel tarief per extra, nietaangevraagde dag.
- Bij het niet achterlaten in de oorspronkelijke toestand:

o
o

Beschadigingen aan gebouwen, bomen, struiken: herstelkosten worden doorgerekend
aan de gebruiker.
Vuil achterlaten van oranjeriepark en –gebouw: werkuren aan 35,00 euro per uur met
een minimum van 2 werkuren.

IV. SLOTBEPALINGEN
Artikel 10
Iedere gebruiker wordt geacht het tarief- en gebruiksreglement te kennen en er zich naar te schikken.
Elke overtreding van onderhavig reglement, evenals wanbetaling kan aanleiding geven tot een
tijdelijke of definitieve uitsluiting van gebruik door de raad van bestuur van CC Stroming.
Artikel 11
Oneigenlijk gebruik van een lokaal door particulieren in naam van een vereniging of door verenigingen
kan leiden tot intrekking van de gemeentelijke erkenning van de vereniging door het college van
burgemeester en schepenen en doet het gunstige tarief vervallen.
Artikel 12
In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist de gemeenteraad.
ART. 2
Afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent;
- de financieel directeurr;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat dit besluit zal worden afgekondigd conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
10.

Goedkeuren principiële beslissing oprichten Huis van het Kind

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikel 42;
 Gelet op het nieuw Decreet Lokaal Sociaal beleid van 9/02/2018;
 Gelet op het feit dat het Lokaal sociaal beleid als onderdeel van de meerjarenplanning wordt
gezien en dat het lokaal bestuur een integraal en inclusief lokaal sociaal beleid ontwikkelt dat deel
uitmaakt van het meerjarenplan, hierbij moet rekening gehouden worden met de meest kwetsbare
burgers. Het lokaal bestuur dient de lokale actoren te betrekken bij de voorbereiding, monitoring
en bijsturing van het lokaal sociaal beleid;
 Gelet op het feit dat de Huizen van het Kind (preventieve gezinsondersteuning) tevens deel
uitmaken van een integraal en afgestemd beleid met betrekking tot de toegankelijkheid van de
lokale sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming;
 Gelet op het feit dat hierdoor de lokale besturen gevraagd worden om een Huis van het Kind uit te
bouwen of om aan te sluiten bij een bestaand Huis van het Kind door de oprichting van een
intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op de subsidieoproep “Huizen van het Kind” vanuit de Vlaamse overheid. Bij goedkeuring van
het dossier zou er een jaarlijkse subsidie per gemeente worden uitbetaald vanaf 01/01/2019;
 Gelet op het feit dat de subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 augustus 2018 tot en
met 1 oktober 2018;
 Gelet op het feit dat het uitschrijven van het subsidiedossier en de verdere uitwerking in
samenwerking met verschillende diensten (lokale actoren/verplichte partners) zal dienen te
gebeuren. Een Huis van het Kind dient gezien te worden als een gedeelde samenwerking waarin
elke partner zijn specifieke rol kan vervullen;
 Gelet op de infovergadering van 04/05/2018 waarbij mogelijke partners van het Huis van het Kind
werden uitgenodigd en de mogelijkheden tot een opstart bekeken werden;
 Gelet op het feit dat de aanwezige actoren positief staan tegenover samenwerking binnen het Huis
van het Kind Berlare;

 Gelet op de vraag tot een principieel akkoord voor het indienen van een subsidiedossier voor de
opstart van het Huis van het Kind Berlare;
 Gelet op het feit dat het verkrijgen van een subsidie ook het verkrijgen van een erkenning met zich
mee brengt;
 Gelet op het feit dat ook de OCMW-raad dit principeakkoord zal nemen in zitting van 7/06/2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman;
 Gehoord de vragen van raadslid Steven Baeyens:
- Moet dit lokaal of kan dit intergemeentelijk?
- Wat is de link met het lokaal sociaal beleid?
 Gehoord de vraag van raadslid Vandoolaeghe:
- er zicht op de subsidieregeling
 Gehoord de antwoorden:
- Dat kan inderdaad intergemeentelijk. Maar Zele bvb heeft er al één en we zouden kiezen om dit
gemeentelijk te organiseren.
- Het is de bedoeling om er zo veel mogelijk mensen bij te betrekken en vanuit deze werkgroep
aanbevelingen te doen.
Het is geen fysiek huis van het kind. Het is eerder een samenwerkingsverband. Dit kan evengoed
digitaal.
- 5 810,00 euro jaarlijks kan er bekomen worden bij goedkeuring.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stemt principieel in met het opstarten van een Huis van het Kind in Berlare.
ART. 2
Machtigt het college van burgemeester en schepenen om de subsidieaanvraag goed te keuren.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

ILV Burensportdienst Schelde-Durme: goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2017
en kennisnemen budget 2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/10/2004 houdende de overeenkomst betreffende de
oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/03/2015 houdende de goedkeuring van de vernieuwde
statuten van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
 Gelet op het feit dat de statuten stipuleren dat de rekening en het jaarverslag van de Interlokale
Vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten;
 Overwegende dat uit de staat van ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 8.433,67 euro meer werd
ontvangen dan uitgegeven nl. 39.463,65 euro uitgaven tegenover 47.897,32 euro ontvangsten;
 Overwegende dat het totaal saldo eind 2017 44.151,64 euro bedraagt, zijnde het beginsaldo 2017
(35.717,97 euro) vermeerderd met het positief saldo 2016 van 8.433,67 euro;
 Overwegende dat het voorstel van het budget 2018 sluit in ontvangsten en uitgaven op 75.800,00
euro;
 Overwegende dat de jaarrekening 2017, het jaarverslag 2017 en het budget 2018 werden
goedgekeurd door de algemene vergadering van Interlokale Vereniging Burensportdienst ScheldeDurme van 14/03/2018;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.

BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 van Interlokale Vereniging Schelde-Durme goed.
ART. 2
Neemt kennis van het budget 2018 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- dienst vrije tijd
- penningmeester Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme, p/a Rode Heuvel 1,
9230 Wetteren.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Goedkeuren onderbrengen collectie voormalig Boerenkrijgmuseum in gemeentehuis
Overmere

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13/09/2017 dat de opdrachtdocumenten goedkeurt voor de
prijsvraag ‘Belevingscentrum aan het Donkmeer’. Als gevolg van deze beslissing wijzigen concept
en dus inhoud van Museum Donkmeer;
 Gelet op het feit dat de huidige invulling van Museum Donkmeer stukken bevat die eigendom zijn
van vzw Vriendenkring van het museum;
 Gelet op het feit dat op de zolder van het gemeentehuis Berlare eveneens een aantal stukken
gestockeerd staan die eigendom zijn van vzw Vriendenkring van het museum;
 Gelet op het feit dat vzw Vriendenkring van het museum in ontbinding gaat en er een akkoord is
om de collectie te schenken aan Heemkundige Kring Overmere vzw;
 Gelet op het feit dat Heemkundige Kring Overmere vzw haar werk- en archiefruimte heeft in
gemeentehuis Overmere;
 Gelet op het feit dat de collectie van vzw Vriendenkring van het museum betrekking heeft op de
Boerenkrijgperiode (1798) en dus in eerste instantie betrekking heeft op deelgemeente Overmere;
 Overwegende dat de collectie dus bij voorkeur opnieuw een plaats krijgt in Overmere;
 Overwegende het algemeen belang van deze collectie;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

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

ART. 1
Goedkeuring te verlenen om de collectie van vzw Vriendenkring van het museum, die wordt
overgedragen aan Heemkundige Kring Overmere vzw, onder te brengen in gemeentehuis Overmere.
ART. 2
vzw Vriendenkring van het museum noch Heemkundige Kring Overmere vzw betalen hiervoor een
retributie voor het gebruik van de benodigde ruimte om deze collectie te stockeren.
ART. 3
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
- vzw Vriendenkring van het museum
- Heemkundige Kring Overmere vzw

ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Goedkeuren tariefvrijstelling inname openbaar domein

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald de artikelen 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/10/2015 houdende het goedkeuren van het reglement
belasting inname openbaar domein;
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13/04/2018 om een
inname openbaar domein goed te keuren voor een mini-markt van woonzorgcentrum Kruyenberg
op maandag 4 juni 2018 van 12 tot 19 uur;
 Overwegende de vraag van woonzorgcentrum Kruyenberg om een tariefvrijstelling te verkrijgen
voor de inname, omdat deze markt eerder een sociaal gebeuren is dan een voor de marktkramers
rendabele markt;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13/04/2018 deze
redenering bijtreedt en daarom laat agenderen op de gemeenteraad;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Verleent tariefvrijstelling voor inname openbaar domein aan Woonzorgcentrum Kruyenberg voor de
mini-markt van maandag 4 juni 2018.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de financieel directeur
- Woonzorgcentrum Kruyenberg, Turfputstraat 100 te 9290 BERLARE.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Kennisnemen en goedkeuren overeenkomst nr. 18/16 met Kruispuntenbank van de
Sociale Zekerheid

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 15/01/1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, §1, tweede lid;
 Gelet op de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens, hun respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere
regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen onverkort
van toepassing;
 Gelet op de overeenkomst nr. 18/16 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Berlare voor de automatische
toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepassing van
beraadslaging nr. 11/29 van 05/04/2011 van het sectoriaal comité van de sociale zekerheid en van
de gezondheid zoals gewijzigd op 04/06/2013 en op 05/04/2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door algemeen directeur Van der Jeugt.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt akte en gaat akkoord met de ondertekening van de overeenkomst nr. 18/16 inzake de
mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente

Berlare voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben
op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met
toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 05/04/2011 van het sectoriaal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 04/06/2013 en op 05/04/2016.
ART. 2
Maakt de ondergetekende overeenkomst over aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Beslissen tot toetreden tot opdrachtencentrale Facilitair Bedrijf Vlaamse Overheid gemeenschappelijke goederen / diensten en aankoop terreinvoertuig

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op artikel 47 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten kan een
aanbestedende overheid werken, leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale
die gecentraliseerde aankoopactiviteiten als bedoeld in artikel 2, 7° b) verricht;
 Overwegende dat op basis van artikel 47 §2 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten dat de aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten;
 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;
 Gelet op de open offerteaanvraag (besteknummer 2016/HFB/OO/32747) voor het aankopen van
terreinvoertuigen, verricht door Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid, en meer
bepaald perceel 7 van de opdrachtdocumenten, aangaande zware terreinvoertuigen pick-up,
diesel;
 Overwegende dat de lokale en provinciale besturen in het vernoemde bestek vermeld worden als
deel van de klantengroep;
 Overwegende dat het contract gestart is op 28/09/2017, en een looptijd heeft tot minstens
27/09/2019, verlengingen niet meegerekend;
 Overwegende dat prijsherzieningen pas mogelijk zijn 1 jaar na de sluiting, en het dus nog mogelijk
is aan te kopen tegen de eenheidsprijs van de offerte;
 Gelet op de gemotiveerde gunningsbeslissing van het Agentschap Facilitair Bedrijf op 31/08/2017
aan Hergon Zaventem Nv;
 Overwegende dat de weerhouden Ford Ranger Super Cab Limited SC 3.2. TDCi 4x4 (200PK) aan
de door de dienst openbare werken gestelde eisen voldoet;
 Overwegende dat de eenheidsprijs van het voertuig 30.025 euro excl. BTW bedraagt, verplichte en
niet-verplichte opties niet meegerekend;
 Overwegende dat de leveringstermijn zelfs met toevoeging van meerdere opties tot maximaal 190
kalenderdagen is beperkt;
 Overwegende dat gemeente Berlare in de gemeenteraad van 04/02/2015 reeds toetrad tot deze
opdrachtencentrale, maar dan voor de aankoop van diverse ICT-producten;
 Overwegende dat hiervan reeds meermaals werd gebruik gemaakt, en dit tot tevredenheid van de
gemeente;
 Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Berlare verder gebruik maakt van dit soort
opdrachtencentrales om volgende redenen:
 Gemeente Berlare moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve
vereenvoudiging en financiële besparing betekent;
 Agentschap Facilitair Bedrijf beschikt over knowhow en technische expertise om dit soort
overheidsopdrachten in goede banen te leiden;








Als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als deze in de
opdrachtencentrale;
 Het voorziene product voldoet aan de behoefte van het bestuur en maken het zinvol om toe
te treden;
Overwegende dat gemeente Berlare graag van bovengenoemde mogelijkheden gebruik wil maken
en het dus opportuun is om zowel toe te treden als over te gaan tot de onmiddellijke aankoop;
Gelet op het visum van de financieel directeur;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 2410000/020000-UITRUSTING TD-Wagenpark;
Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.

BESLUIT:

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

ART. 1
Treedt principieel toe tot het contract vastgoed en facilitair management (goederen en diensten) via
de opdrachtencentrale van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid.
ART. 2
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/109, op basis van het Vlaams
besteknummer 2016/HFB/OO/32747, de offerte van 07/05/2018 van Hergon Group, de raming voor
de opdracht “Aankoop zwaar terreinvoertuig”, en het verslag van nazicht van de offerte, opgesteld
door de Dienst Interne Zaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
22.314,05 euro exclusief btw of 27.000,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
ART. 4
Deze opdracht wordt gegund aan HZ NV, Brusselsesteenweg 57 te 3020 Herent, tegen het
onderhandelde bedrag van 22.126,25 euro exclusief btw of 26.772,76 euro inclusief btw.
ART. 5
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2016/HFB/OO/32747 van de Vlaamse Overheid.
ART. 6
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 2410000/020000-UITRUSTING TD-Wagenpark.
ART. 7
Maakt een afschrift van deze beslissing over aan:
 De Vlaamse Overheid, Agentschap Facilitair Bedrijf, Afdeling Aankoopcentrale en
Overheidsopdrachten, Havenlaan 88 Bus 60, 1000 Brussel.
 de financieel directeur.
16.

Kennisnemen eedaflegging adjunct-algemeen directeur

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikelen 76 en 77;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 21/12/2017 en in het bijzonder de overgangsbepalingen
zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2, AFDELING 1;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/04/2018 houdende wijziging personeelsformatie
gemeente Berlare;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/04/2018 waarbij de heer Bob Pieters wordt aangesteld
als adjunct-algemeen directeur;

 Overwegende dat de adjunct-algemeen directeur tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad
de volgende eed aflegt in handen van de voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt
trouw na te komen”.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de heer Bob Pieters als adjunctalgemeen directeur van de gemeente Berlare, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren voorstel minnelijk afpalen Baron Tibbautsraat

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 artikel 646 en 647 burgerlijk wetboek dat iedere eigenaar het recht geeft zijn nabuur te
verplichten zijn grenzende eigendom af te palen;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 09/09/2016 aangaande
de verkavelingaanvraag voor 3 loten aan de Baron Tibbautstraat;
 Gelet op het verbeterde vonnis van de vrederechter van het kanton Zele 06/06/2001, rep. nr. 701,
waarbij o.a. een gedeelte van een grasland bekend ten kadaster sectie C nr. 226 R hetzij 30a37ca
en een ander gedeelte van een grasland bekend ten kadaster sectie C nr. 226 R hetzij 30 a 37 ca
in het voordeel van de gemeente werd onteigend;
 Gelet op het opmetingsplan van 20/03/2000 van beëdigd meetkundige-schatter Marc Schelstraete;
 Overwegende dat het kadastrale restant niet werd opgemeten op dit plan;
 Overwegende dat de aanvrager van de verkaveling de loten thans wenst te verkopen, en daarvoor
een opmeting, en dus een opmaak proces-verbaal van minnelijke afpaling en een aanvraag
prekadastratie nodig heeft;
 Gelet op het collegebesluit van 20/04/2018 houdende de aanstelling van beëdigd landmeter-expert
Johan Sichien;
 Gelet op het voorstel tot daarvoor een opmeting, een opmaak proces-verbaal van minnelijke
afpaling en een aanvraag prekadastratie, opgesteld door Dhr. Johan Sichien;
 Overwegende dat dit voorstel niet strijdig is met de inneming 6 en 7 (percelen 5 en 6 van
opmetingsplan Schelstraete), samen 39are90ca groot, en ten kadaster Sectie C, delen van 226r;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Akkoord te gaan met het voorstel van opmeting, het proces-verbaal van minnelijke afpaling en de
aanvraag prekadastratie, opgemaakt door landmeter-expert Johan Sichien.
ART. 2
De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen dit te ondertekenen.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Zefier cvba: goedkeuren dagorde en standpuntbepaling Bijzondere Algemene
Vergadering van 28 juni 2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd;
 Gelet op de wet van 21/12/1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;

 Gelet op het feit dat de gemeente Berlare vennoot is van de cvba Zefier bij raadsbesluit van
25/10/2017 en beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Finiwo van 15/12/2017;
 Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28;
 Gelet op de oproep aan de gemeente om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering
van Zefier die bijeengeroepen wordt op 28/06/2018 per aangetekend schrijven van 4/05/2018;
 Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
 Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers op de algemene
vergadering bepaalt;
 Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te
hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere algemene
vergadering van de cvba Zefier van 28 juni 2018, zijnde
1

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2017;
2.
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3.
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten
van Gaselwest DV;
4.
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017;
5.
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het
Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
6.
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV;
7.
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
8.
Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
9.
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en
Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV;
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de bijzondere algemene
vergadering van Zefier 28/06/2018, op het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

ART. 3
Bepaalt


ART. 4
Bepaalt
19.

dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
de volmachtdrager en de plaatsvervangende volmachtdrager
secretariaat Zefier cvba, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 BRUSSEL.
dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

Zefier cvba: aanstellen vertegenwoordiger algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op artikel 44 van het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
zoals gewijzigd tot op heden, waarin wordt bepaald dat de deelnemende gemeenten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/10/2017 waarin de raad haar goedkeuring verleent aan
de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Finiwo van 15/12/2017;
 Gelet op de beslissing in de buitengewone algemene vergadering van Finiwo van 15/12/2017 om
Finiwo te splitsen, door afsplitsing enerzijds naar Imewo en anderzijds naar een nieuwe
vennootschap, namelijk Zefier cvba;
 Overwegende dat gemeente Berlare voor Zefier cvba nog geen volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager heeft aangeduid;
 Gelet op de oproep aan de gemeente per aangetekend schrijven van 4/05/2018 om deel te nemen
aan de bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba van 28/06/2018;
 Gehoord de duiding ter zitting;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van raadslid René Kets als volmachtdrager en van
raadslid Francky Verhofstadt als plaatsvervangend volmachtdrager voor gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Zefier cvba.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt raadslid René Kets, Turfputstraat 54, 9290 BERLARE aan als volmachtdrager van de gemeente
Berlare om deel te nemen aan de algemene vergadering van Zefier cvba op 28 juni 2018, alsook aan
alle algemene vergaderingen van Zefier cvba die daarna nog worden gehouden tot en met 31
december 2018.
ART. 2
Duidt raadslid Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48B, 9290 BERLARE aan als plaatsvervangend
volmachtdrager van de gemeente Berlare om deel te nemen aan de algemene vergadering van Zefier
cvba op 28 juni 2018, alsook aan alle algemene vergaderingen van Zefier cvba die daarna nog worden
gehouden tot en met 31 december 2018.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit ter kennisgeving over aan:
- raadslid René Kets, Turfputstraat 54, 9290 BERLARE;
- raadslid Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48B, 9290 BERLARE;
- het secretariaat van Zefier cvba, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 BRUSSEL.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

20.

Provinciaal Raadgevend Comité hulpverleningszones: kennisnemen zoneintentie
nieuwe fusiegemeenten Deinze en Lievegem, en bepalen standpunt

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 29;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/11/2017 houdende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en meer in het bijzonder artikel 8;
 Overwegende dat de vraag van de gouverneur van Oost-Vlaanderen de administratie heeft bereikt
op het moment dat de dagorde van deze raadszitting reeds was vastgesteld, dat de gouverneur
een standpunt van de gemeenteraad van Berlare verwacht tegen de vergadering van het
Provinciaal Raadgevend Comité van 4 juni 2018;
 Overwegende dat een 2/3 meerderheid nodig is om dit punt in spoedeisendheid aan de agenda
van de gemeenteraad toe te voegen;
 Overwegende dat aan deze vereiste voldaan omdat bij het begin van de openbare zitting alle
aanwezige raadsleden ter zitting akkoord gingen;
 Overwegende dat alle raadsleden de prenotule hebben ontvangen onmiddellijk na het akkoord om
het agendapunt bij hoogdringendheid te behandelen;
 Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid de artikelen 14 en
15;
 Overwegende dat overeenkomstig artikel 14 van de Wet, de Koning de territoriale afbakening van
de zones bepaalt, op voorstel van het provinciaal raadgevend comité van de zones, na overleg in
de Ministerraad;
 Overwegende dat dit provinciaal raadgevend comité van de zones is samengesteld uit alle
burgemeesters van de provincie en wordt voorgezeten door de gouverneur;
 Overwegende dat dit comité het advies inwint van de autoriteiten van de verschillende gemeenten
van de provincie en op basis hiervan een advies aan de Koning formuleert;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 maart 2008 (gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 18 januari
2018);
 Overwegende dat artikel 3 §2 voorziet dat minstens de helft van de leden aanwezig moet zijn om
geldig te kunnen beraadslagen;
 Gelet op het arrest van de Raad van State van 23 september 2011 (n°215.302) waaruit blijkt dat
met ‘het advies van de autoriteiten’, de gemeenteraden worden bedoeld;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2018 waarbij de gemeente Nevele de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 waarbij de stad Deinze kennis neemt van
de beslissing van Nevele om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
 Overwegende dat deze gemeenten vanaf 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente Deinze;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2018 waarbij de gemeente Waarschoot de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2018 waarbij de gemeente Zomergem de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 waarbij de gemeente Lovendegem de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
 Overwegende dat deze gemeenten vanaf 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente Lievegem;
 Overwegende dat het advies wordt gevraagd met betrekking tot de intentie van de nieuwe
fusiegemeenten Deinze en Lievegem om aan te sluiten bij hulpverleningszone Centrum;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.

BESLUIT: 21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Julien Wettinck, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Neemt akte van de intentieverklaringen van de nieuwe fusiegemeenten Deinze en Lievegem om vanaf
1 januari 2019 toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.

ART. 2
Adviseert dit voorstel gunstig en mandateert de burgemeester om hierover te stemmen in het
Provinciaal Raadgeven Comité van Oost-Vlaanderen/
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Varia

21.1 Raadslid De Palmenaer: achtergrond van de Venne: er is nog niks gebeurd met de begroeiing.
Antwoord: er is een probleem met de toegang; de toelating door de Polder.
21.2 Raadslid Vandoolaeghe: Vraagt naar rapport van psycholoog.
Burgemeester Gabriëls licht toe dat er een rapport is; besproken is op het CBS en besproken
met de mensen waarover het gaat. Het rapport kan ingekeken worden en indien nodig als punt
worden aangevraagd als dit nodig mocht blijken.
21.3 Raadslid Vandoolaeghe: inzake de restauratie van De Snoeck bleek in vorige zitting dat er geen
aansprakelijkheid is van de architect. Dat zou blijken uit een mondeling advies van een
advocaat aan het CBS.
Schepen Vandersnickt zegt dat dit advies op papier zal aangevraagd worden.
Raadslid Vandoolaeghe wil dat dan eveneens de stukken waarop dit is beslist worden
overgemaakt en kunnen ingekeken worden.
21.4 Raadslid Baeyens: Bergstraat. Hij heeft gehoord dat er veel glasscherven gebruikt zijn bij de
herstellingen. Dit zou door enkele mensen gemeld zijn aan de gemeentediensten.
Schepen Arbijn licht toe dat het de bedoeling was om het aan te leggen zoals in het
Bauwensstraatje. Dat is blijkbaar mislopen. Er is vanuit het college niet aangedrongen op
besparingen, zoals dit volgens raadlid Baeyens door de aannemer wordt gezegd.
Burgemeester Gabriëls zegt dat het een keuze is om daar halfverharding te voorzien. De
uitvoerende dienst zal nakijken wat daar gebeurd is en de aannemer aanspreken.
Melkerijstraat tussen St. - Annaplein en Heide: deze straten zijn eveneens slecht uitgevoerd qua
asfalteringswerken.
21.5 Raadslid Vleminckx: de European disability card: Is er al een beslissing of een voorstel?
Het advies van de adviesraden is binnengekomen, maar daar is niet echt iets uitgekomen. Dit
wordt nu verder bekeken door de administratie.
21.6 Raadslid Vleminckx: fontein in Uitbergen: waarom gaat die fontein niet? Dit zal ten goede
komen aan het toerisme.
Er wordt bekeken of deze defect is of wat de reden is dat deze niet aanstaat.
21.7 Raadslid Mark Van Driessche: door vakbondsacties bij Verko is de ophaling de laatste weken
sterk verstoord geweest. Kan de gemeente Verko niet aansporen om toch een dienstverlening
te verzekeren of een noodplan te voorzien.
Raadslid Meyers stelt dat er op de RVB van Verko telkens aangedrongen wordt op maatregelen,
maar dat is in praktijk niet evident. OVAM laat het niet toe om zakken af te leveren op het
containerpark. Inhaalrondes zijn niet haalbaar. De problemen zouden nu opgelost zijn.
21.8 Raadslid Marc Van Driessche: Kruispunten Loereveldstraat/Baron Tibbautstraat en
Loereveldstraat/Kerkstraat blijven gevaarlijk.
Er zijn door de gemeente al maatregelen genomen, maar toch zijn er volgens hem nog geen
goede oplossingen uit de bus gekomen. Kan dit nog eens op de verkeerscommissie?
Schepen Arbijn: de gewestweg is het moeilijkst. Maar in B Tibbautstraat zal de gemeente het
beurtelings parkeren afschaffen.
Kerkstraat: oorspronkelijk gemeld dat er een probleem was met een bestelwagen. Nu enkel
personenwagens die er mogen parkeren. Er zal gevraagd worden om een parkeerplaats te
schrappen.

21.9 Voorzitter Karel De Gucht: vraagt om met verkeerscommissie/technische commissie de toestand
te bekijken aan de Delhaize (Emiel Hertecantlaan). Dit is zeer gevaarlijk om er uit te rijden. Men
heeft er geen zicht.
21.10 Raadslid Brecht Arbijn: hoe is de aaidierenweide toegankelijk?
Antwoord: enkel via de Eendenkooi.
21.11 Raadslid Brecht Arbijn: Vraag om verslagen van het college sneller door te sturen.
Antwoord: de administratie zal het nodige doen.
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