ZITTING VAN 24 OKTOBER 2018
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine Meyers, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx,
Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens,
Tom Van Hauwermeiren, raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Kris Malfliet, schepen;
Rita Sichien, raadslid
Afwezig:
Steven Vandersnickt, schepen afwezig voor 21
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 5 september 2018;
2.
Goedkeuring aanvullend reglement: Schoolstraat 20, aanpassen parkeervak
wegens verbouwing;
3.
Herbeslissing van het aanvullend reglement: Tamboerkensstraat 1, aanpassen
parkeervak.;
4.
Goedkeuren procedure aankoop elektronisch beheersysteem voor sleutels voor
voorwerpen;
5.
Goedkeuring samenwerkingscontract voor de energiediensten Lokale besturen:
vernieuwing verlichting sporthal Berlare;
6.
Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer voor Rode Kruis OostVlaanderen;
7.
Goedkeuring lastvoorwaarden leveren en plaatsen van gordijnen - Cultureel
Centrum Berlare;
8.
Evaluatie financiën Waterfeesten 2018;
9.
Goedkeuren kermisreglement;
10. Behandelen verzoekschrift zwaar doorgaand vrachtverkeer;
11. Bekrachtiging besluit burgemeester ivm asbestmelding;
12. Bekrachtiging besluit burgemeester: beslissing tot opruimen terrein;
13. Kennisnemen rapport Audit Vlaanderen ‘Resultaten opvolging aanbevelingen bij
gemeente Berlare’;
14. Goedkeuren dagorde en stembepaling algemene vergadering Blijdorp III:
4/12/2018;
15. Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering Verko: 10/12/2018;
16. Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering Verko: 10/12/2018;
17. Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering DDS: 10/12/2018;
18. Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering DDS: 10/12/2018;
19. Imewo: goedkeuren dagorde, vaststellen mandaat voor de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van 13/12/2018;
20. Beslissing tot toetreden tot opdrachtencentrale voor afname van de
Raamovereenkomst(en) voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de
Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ (Bestek. Nr.
2017/HFB/OPMB/33326);
21. Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Kruyenberg,
Spinnerijstraat en Schuttersweg;
22. Varia.
DE VOORZITTER OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.

OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 5 september 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, Wim Arbijn,
Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven
Baeyens, Freddy Schatteman, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, Rita Sichien)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 5 september 2018 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuring aanvullend reglement: Schoolstraat 20, aanpassen parkeervak wegens
verbouwing

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 de familie Rottiers - Verbeken voor het aanpassen van de
parkeerstrook voor hun woning wegens de verplaatsing van hun oprit;
 Overwegende de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op
15/12/2017;
 Overwegende de stedenbouwkundige vergunning verleend op 9/12/2016 betreffende de sloop van
een bestaande woning en het oprichten van een nieuwe woning;
 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 € 1.268,17 incl. btw;
 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, Wim Arbijn,
Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven
Baeyens, Freddy Schatteman, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, Rita Sichien)

ART. 1
De parkeerstrook voor Schoolstraat 18 en 20 in te korten tot aan de perceelgrens tussen beide
woningen, zodat enkel de parkeerplaats voor Schoolstraat 18 behouden blijft.
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:



afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be).





ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Herbeslissing van het aanvullend reglement: Tamboerkensstraat 1, 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 melding van Franky De Vrieze;
 Overwegende de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op
15/06/2018;
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 27/06/2018 betreffende aanvullend reglement:
Tamboerkensstraat 1, aanpassen parkeervak;
 Overwegende de ruimte tussen de garagepoorten van Tamboerkensstraat 1 en 1b, minder groot is
dan de norm voor een parkeervak;
 Overwegende dat door de nieuwe maatregel de kans reëel is dat hier toch auto’s gaan parkeren
deels voor de garages van betrokkenen (druist in tegen de verkeerswetgeving), is na overleg
tussen administratie en bestuur beslist om de belijning direct aan te passen, omdat dit
kostenefficiënter was i.f.v. de externe firma die op dat moment in Berlare aan de slag was;
 Overwegende dat deze beslissing wordt voorgelegd op de gemeenteraad;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
De parkeerstrook voor Tamboerkensstraat 1 te onderbreken van 50 cm links van garagepoort
Tamboerkensstraat 1 tot en met 50 cm links van de garagepoort Tamboerkensstraat 1b.
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);

 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be);
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be).
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren procedure aankoop elektronisch beheersysteem voor sleutels voor
voorwerpen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet van
30.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
 Overwegende dat de dienst Openbare werken vraagt tot de installatie van een elektronisch
beheerssysteem voor sleutels en voorwerpen;
 Overwegende dat geopteerd zal worden voor een systeem waarbij aan de hand van de unieke
personeelsbadge sleutels en voorwerpen (zoals fototoestellen ed) op een eenvoudige wijze kunnen
worden ontleend, waarbij ieder gebruik wordt geregistreerd;
 Overwegende dat het systeem ook reservaties toelaat van bepaalde voertuigen of machines zoals
vrachtwagen, hoogtewerker, enz.;
 Overwegende dat dergelijk systeem zijn nut al bewezen heeft in andere organisaties, zoals de
lokale politiezone Berlare-Zele en tal van andere organisaties;
 Overwegende dat de integratie van dergelijk systeem past in een betere organisatiebeheersing,
gezien dit gebruik leidt tot een betere controle en een efficiëntere werking;
 Overwegende dat de raming 17.000 euro (excl. BTW) bedraagt;
 Overwegende dat wordt voorgesteld de aankopen te organiseren bij wijze van
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Verleent goedkeuring om een elektronisch beheerssysteem voor sleutels en voorwerpen aan te kopen
bij wijze van aanvaarde factuur.
ART. 2
Geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht de aankoop te organiseren conform de
geldende regelving overheidsopdrachten.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuring samenwerkingscontract voor de energiediensten Lokale besturen:
vernieuwing verlichting sporthal Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, §2;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26
§1,1a (limiet van € 85.000,00 excl. BTW niet bereikt);
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder op de artikelen 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);
 Gelet op het ontwerp van het contract met referentie BRLE-G-TC-18-18-420 tussen gemeente
Berlare en Eandis System Operator cvba voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl.
projectuitvoering relighting sporthal Berlare;
 Gelet op de offerte voor de opmaak van definitief ontwerp ten bedrage van 2.704,42 euro (excl.
BTW) of 3.272,34 euro (incl. 21%BTW) en de maximale prijs voor de uitvoering, van het project,
de projectcoördinatie en veiligheidscoördinatie ten bedragen van 80.244,60 (incl. BTW);
 Overwegende dat het bestuur wenst te investeren in een duurzaam patrimonium;
 Overwegende dat binnen de EDLB-overeenkomst de mogelijkheid bestaat om relightingprojecten
uit te voeren waardoor Fluvius System Operator cvba belast wordt met het uitschrijven van de
opdracht in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten;
 Overwegende de slechte toestand van de verlichting in sporthal Berlare, waarbij de problemen
hoofdzakelijk te wijten zijn aan verouderde verlichtingstoestellen, met veelal defecte ballasten;
 Overwegende het reeds gerealiseerde relightingproject via EDLB Eandis voor de grote sportzaal;
 Overwegende dat binnen voorliggend project ook de judozaal, de gangen, kleedkamers, sanitair en
ook de cafetaria zullen worden aangepakt;
 Overwegende dat rekening houdend met de slechte staat van het plafond en de ingewerkte
armaturen, de vernieuwing van het plafond zal deeluitmaken van de opdracht;
 Gelet op de voorstudie van Eandis, die aantoont dat er een aanzienlijke energiebesparing mogelijk
is, wanneer de sporthal wordt voorzien van bijkomende energiezuinige verlichtingstoestellen;
 Gelet op deze studie waarin de kosten geraamd worden op 66.189,00 euro (excl. BTW), dat door
de vernieuwing van de verlichting het elektriciteitsverbruik voor de verlichting zal afnemen,
waardoor de terugverdientijd voor deze ingreep 11 jaar bedraagt;
 Overwegende dat deze studie dateert van 2017, waardoor de bedragen in het contractvoorstel met
5% werden verhoogd;
 Overwegende dat het om maximale bedragen gaat;
 Gelet op de verwachte premie die 1.912,00 euro bedraagt;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het contract met referentie BRLE-G-TC-18-18-420 tussen gemeente Berlare
en Fluvius System Operator cvba voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. projectuitvoering
relighting sporthal Berlare

ART. 2
Fluvius System Operator cvba wordt belast om in naam van het bestuur bovengenoemde opdracht te
organiseren volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten en toe te zien op de uitvoering.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan Fluvius System Operator cvba,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer voor Rode Kruis OostVlaanderen

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 het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende het goedkeuren van een
tariefreglement van Festivalhal Donkmeer en buiteninfrastructuur;
 Overwegende dat volgens dit tariefreglement de raad van bestuur van CC Stroming en de
bibliotheek bevoegd is voor alle aanvragen, behalve in geval van afwijkingen van het reglement
waarvoor de gemeenteraad bevoegd is;
 Overwegende de vraag van Nico Van Den Meersch, voorzitter Rode Kruis Berlare en Regioondervoorzitter regio Dendermonde – Sint-Niklaas voor Rode Kruis Oost-Vlaanderen tot
tariefvrijstelling voor gebruik van Festivalhal Donkmeer op 18/01/2019 voor de organisatie van een
bijeenkomst van alle Oost-Vlaamse afdelingsvoorzitters en verantwoordelijken Bloed en
vrijwilligers;
 Overwegende dat dit alles wordt gerealiseerd door vrijwilligers, die voor een groot deel ook dienen
te voorzien in de inkomsten van de afdeling;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21/09/2018 voorstelt
om tariefvrijstelling toe te staan aan Rode Kruis Oost-Vlaanderen voor de organisatie van een
bijeenkomst van alle Oost-Vlaamse afdelingsvoorzitters en verantwoordelijken Bloed en vrijwilligers
in Festivalhal Donkmeer op 18/01/2019;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens dat ze een probleeem hebben met dit initiatief maar
merkt wel op dat er veel tariefvrijstellingen zijn.
 Gehoord schepen Meyers dat die reglement zal herbekeken worden de nieuwe legislatuur.
BESLUIT:

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

ART. 1
Staat een afwijking toe op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan Rode
Kruis Oost-Vlaanderen voor gebruik op 18/01/2019. De organisator zal geen tarief aangerekend
worden.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- Nico Van Den Meersch, Baron Tibbautstraat 45A te 9290 BERLARE;
- de financieel directeur;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

7.

Goedkeuring lastvoorwaarden leveren en plaatsen van gordijnen - Cultureel
Centrum Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet);
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van gordijnen - Cultureel
Centrum Berlare” een bestek met nr. 2018/122 werd opgesteld door de Dienst Interne Zaken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.264,46 euro exclusief btw of
10.000,00 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 de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 2210000/070504-CULTUUR-Rolgord;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens naar het dossier van de airco;
 Gehoord het antwoord van raadslid Meyers dat dit wordt bekeken met het dossier van de
dakrenovatie.
BESLUIT:

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

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/122 en de raming voor de opdracht “Leveren en
plaatsen van gordijnen - Cultureel Centrum Berlare”, 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 8.264,46 euro exclusief btw of
10.000,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode
2210000/070504-CULTUUR-Rolgord.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
8.

Evaluatie financiën Waterfeesten 2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/04/2018 inzake de programmatie van Waterfeesten
2018 en het vaststellen van de ticketprijzen;
 Overwegende dat de Waterfeesten plaatsvonden op zondag 5 augustus 2018;
 Overwegende dat intussen een financieel resultaat kan worden voorgelegd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;

 Gehoord de vraag van raadslid Vleminckx: inkomsten in detail en men ziet de detail van de
uitgaven niet. Er wordt gevraagd om dit aan de raadsleden over te maken;
 Gehoord het antwoord van schepen Vander snickt dat die beschikbaar zijn en kunnen overgemaakt
worden;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens : in de evaluatie van de administratie leest hij dat
de warmte een mogelijke oorzaak is van de mindere verkoop; maar ook de programmatie wordt
gemeld als minder punt. Hij stelt dat het nu het moment is om de programmatie voor de toekomst
te herbekijken en een bevraging hieromtrent te organiseren.
Schepen Vandersnickt stelt dat hij hier nu één negatieve zin uit het hele verslag haalt, maar dat de
evaluatie in het algemeen positief is.
Raadslid Baeyens vraagt of het grondig herbekijken van het waterfeest niet kan overwogen
worden.
Burgemeester Gabriëls stelt dat het concept al drie jaar op rij aan het wijzigen is en dat suggesties
altijd welkom zijn.
 Gehoord de melding van raadslid Baeyens haalt aan dat de drink uit de hand is gelopen. Schepen
Vandersnickt beaamt dit en stelt dat dit een half uur is uitgelopen na de middag, maar we willen
dit eveneens open communiceren en daar zal volgend jaar rekening mee gehouden worden.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het financieel resultaat en van de evaluatienota Waterfeesten 2018, zoals opgesteld
door de gemeentelijke administratie.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Goedkeuren kermisreglement

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, meer bepaald artikel 42;
 Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet van 24/06/1988 betreffende de bevoegdheden
van de gemeenten in het algemeen, en meer bepaald bij het handhaven van de orde op plaatsen
waar veel mensen samenkomen;
 Gelet op de algemene veiligheidsvoorschriften die opgelegd worden door het Wetboek economisch
recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten;
 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4/07/2005, wet van 20/072006 en
decreet van 24/02/2017;
 Gelet op het koninklijk besluit van 24/09/2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie meer bepaald de artikelen 8 tot
en met 24;
 Gelet op het Koninklijk besluit van 18/06/2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen;
 Gelet op het algemeen politiereglement zoals laatst goedgekeurd in gemeenteraad van
24/01/2018;
 Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij
gemeentelijk reglement;
 Overwegende dat volgens artikel 9§ 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en
kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10/03/2008 betreffende het kermisreglement;
 Overwegende dat dit kermisreglement tien jaar oud is, en dat de wetgeving intussen is veranderd;
 Overwegende dat de abonnementen een duur hadden van vijf jaar, en een tweede termijn in 2018
afloopt;
 Overwegende dat het daarom opportuun is nu een nieuw reglement aan te nemen, op basis
waarvan in 2019 abonnementen kunnen worden toegekend;

 Overwegende dat de plicht om een gemeentelijk reglement voor de goedkeuring door de
gemeenteraad voor te leggen aan de gewestelijke Minister sinds vorig jaar is afgeschaft, maar de
Vlaamse Overheid toch om advies werd gevraagd, en deze administratie haar opmerkingen heeft
bezorgd op 03/08/2018;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
 Gehoord de opmerking van raadslid Marc Van Driessche: vuurwerk in Overmere: ter hoogte van
tennisterrein: dit is achterhaald en moet evenemententerrein worden. Schepen Meyers stelt dat dit
in het reglement zal worden aangepast.
 Gehoor de tussenkomst van raadslid Vleminckx: wordt een brandblusapparaat enkel voor
kermisattracties gevraagd en niet voor gewone standhouders op een jaarmarkt. Carine Meyers
bevestigt dit .
BESLUIT:

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

ART. 1
Heft met ingang van 01/01/2019 het kermisreglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van
10/03/2008 op.
ART. 2:
Goedkeuring wordt gegeven aan volgend reglement:
Reglement op de organisatie van kermissen, de uitbating van kermisattracties en de uitbating van
vestigingen van kermisgastronomie
Artikel 1 Toepassingsgebied en definities
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente
om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van
kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd het te koop aanbieden of het uitstallen met het oog op de
verkoop van diensten in het kader van de uitbating van kermisattracties of in het kader van de
uitbating van vestigingen van kersmisgastronomie, met of zonder bediening aan tafel. Circussen
worden aanzien als artistieke prestaties, dewelke buiten de toepassing van dit reglement vallen.
Als kermisattractie wordt beschouwd een niet-permanente installatie bestemd voor vermaak of
ontspanning, ter voortbeweging van personen, en aangedreven door een niet-menselijke energiebron,
alsook de spelen met levering van goederen (zoals lunaparken), attracties zonder aandrijving of
levering van goederen (zoals bungeetrampolines) alsook de attracties voortbewogen door dieren.
Als de uitbater wordt beschouwd elke producent of distributeur die een kermistoestel rechtstreeks
ter beschikking van de consumenten stelt.
Artikel 2 Gegevens van openbare kermissen
Openbare kermissen zijn kermissen die op openbaar domein georganiseerd worden door de
gemeente, of door de gemeente op openbaar domein in concessie zijn gegeven, of deels op openbaar
domein en deels op privédomein worden georganiseerd, of op privédomein door de gemeente worden
georganiseerd.
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
NAAM KERMIS: Sint-Antoniuskermis Uitbergen
PLAATS: Kerkplein Uitbergen

DAG: de zondag na het feest van Sint-Antonius (17 januari)
PERIODE: Zaterdag en zondag
JAARMARKT/BRADERIE: Geen
VUURWERK: Geen
(Eventuele) SPECIALISATIE: Behouden specialisatie standplaats > zie bijgevoegd plan
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: Als bijlage
NAAM KERMIS: Winterkermis Overmere
PLAATS: Kerkplein Overmere > Molenstraat
DAG: Zondag 3 februari of de eerstvolgende zondag indien 3 februari geen zondag is
PERIODE: Zaterdag en zondag > nakermis mogelijk op volgende zaterdag en zondag indien 2
weekends later carnaval Aalst
JAARMARKT/BRADERIE: Geen
VUURWERK: Geen
(Eventuele) SPECIALISATIE: Behouden specialisatie standplaats > zie bijgevoegd plan
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: Als bijlage
NAAM KERMIS: Sint-Annakermis
PLAATS: Sint-Annaplein Berlare
DAG: Laatste zondag van juli
PERIODE: zaterdag, zondag en maandag
JAARMARKT/BRADERIE: Geen
VUURWERK: Vuurwerk zonder muziek op maandag om 22.30 uur in Bollewerkstraat
(Eventuele) SPECIALISATIE: Behouden specialisatie standplaats > zie plan
NAAM KERMIS: Zomerkermis Overmere
PLAATS: Kerkplein Overmere > Molenstraat
DAG: Eerste zondag na 15 augustus
PERIODE: zaterdag, zondag, maandag en dinsdag
VUURWERK: Vuurwerk met muziek op zondag om 22 uur in Boerenkrijgpark, ter hoogte van
evenemententerrein.
(Eventuele) SPECIALISATIE: Behouden specialisatie standplaats > zie plan
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: Als bijlage
NAAM KERMIS: Kermis Waterfeesten
PLAATS: Donklaan > Oude Dreef
DAG: Eerste zondag van augustus
PERIODE: vrijdag, zaterdag en zondag
JAARMARKT/BRADERIE: feestmarkt op zondag
VUURWERK: vuurwerk met muziek op zondag tussen 22 en 23u boven Donkmeer
(Eventuele) SPECIALISATIE: Behouden specialisatie standplaats > zie bijgevoegd plan
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: Als bijlage
NAAM KERMIS: Septemberkermis Uitbergen
PLAATS: Kerkplein Uitbergen
DAG: Tweede zondag van september
PERIODE: Zaterdag, zondag en maandag
JAARMARKT/BRADERIE: Jaarmarkt op maandag
VUURWERK: Geen
(Eventuele) SPECIALISATIE: Behouden specialisatie standplaats > zie plan
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: Als bijlage
NAAM KERMIS: Septemberkermis Donk
PLAATS: Donklaan > Oude Dreef
DAG: Tweede zondag van september
PERIODE: Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag
JAARMARKT/BRADERIE: dierenparade op maandag

VUURWERK: Geen
(Eventuele) SPECIALISATIE: Behouden specialisatie standplaats > zie plan
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: Als bijlage
NAAM KERMIS: Septemberkermis Berlare
PLAATS: Dorp > Kerkhofdreef > Hoogstraat (Brielplein/Beukenplein)
DAG: Vierde zondag van september
PERIODE: Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en woensdag > nakermis mogelijk op zaterdag en
zondag van vijfde weekend
JAARMARKT/BRADERIE: jaarmarkt op dinsdag
VUURWERK: vuurwerk met muziek te voorzien op woensdag 27/09/2017 om 21 uur op het
Beukenplein.
(Eventuele) SPECIALISATIE: Behouden specialisatie standplaats > zie plan
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: Als bijlage
De gemeenteraad geeft volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de data voor
de kermissen te bepalen. Het college van burgemeester en schepenen kan niet alleen de dagen, maar
ook de uren van de kermis vooraf bepalen.
De gemeenteraad geeft volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
standplaatsen jaarlijks toe te wijzen en abonnementen toe te kennen.
De gemeenteraad geeft volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
specialisatie en het plan van de standplaatsen te wijzigen als de omstandigheden dat vragen.
De standplaatsen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan
gedurende de in dit artikel vermelde periodes. Bij inname van het openbaar domein buiten deze
vooraf bepaalde periodes, treedt het belastingreglement inname openbaar domein in werking.
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen door het college van burgemeester en
schepenen:
§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:
-aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening
-aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
- aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen
rekening
-aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
Artikel 4 Verhouding abonnement – losse plaatsen
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis,
hetzij per abonnement en volgens de tarieven zoals bepaald in het belastingreglement op het gebruik
van het openbaar domein. Het abonnement is de regel.
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:
- in geval van absolute noodzaak;
- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis
(bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).
De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde standplaats
op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.

Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er
geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een
opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die
daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
Tijdens de duur van het abonnement is de houder verplicht de standplaats voor eigen rekening te
exploiteren gedurende de hele periode van de kermis.
Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend
maken door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk
infobord en/of via de website (www.berlare.be) en/of via de lokale pers en/of via vakkanalen.
De kennisgeving bevat minstens:
 indien nodig, het attractietype of de vestiging welke gewenst is
 de nuttige technische specificaties
 de situering van de standplaats
 de wijze en de duur van de toewijzing
 de prijs en eventueel de voorwaarden tot herziening
 de voorwaarden om de standplaats te verkrijgen en de criteria inzake toewijzing
 de plaats, de voorwaarden en de termijn om de kandidaturen in te dienen
 de termijn van bekendmaking van de toewijzing van de standplaats
 elke andere nuttige informatie
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de
kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
 hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
Schriftelijke kandidaturen te richten aan: College van Burgemeester en Schepenen van de
gemeente Berlare, t.a.v dienst citymarketing, Dorp 22 te 9290 Berlare.
 hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding.
 hetzij per duurzame drager (e-mail) met ontvangstmelding.
5.2. Onderzoek van de kandidaturen
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden
inzake toewijzing vermeld in artikel 3 en artikel 17 van dit reglement, alsook aan de voorwaarden
vermeld in de kennisgeving.
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria:
 de aard van de attractie of van de vestiging;
 de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
 de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
 de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
 de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het
tewerkgesteld personeel;
 eventueel de nuttige ervaring;
 de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

De toewijzing van de standplaatsen dient door het college van burgemeester en schepenen te worden
gemotiveerd. Het openen van de kandidaturen, het vergelijkend onderzoek, de controle van de
voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden daarom
opgenomen in een proces-verbaal.
5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet
weerhouden kandidaat de gemotiveerde beslissing die hem aanbelangt mee:




hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Artikel 6 Het register of plan van de toegewezen standplaatsen
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:
- de situering van de standplaats;
- de toewijzingsvoorwaarden van de standplaats;
- de duur van het gebruiksrecht of het abonnement;
- de voornaam, naam en adres van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats toegewezen
werd of, in het geval van een rechtspersoon, de voornaam, naam en adres van de persoon
verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur;
- desgevallend, het maatschappelijke doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegewezen werd en het adres van zijn maatschappelijke zetel;
- het ondernemingsnummer;
- de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de
standplaats toegelaten is;
- de prijs van de standplaats zoals bepaald in het belastingreglement inname van het openbaar
domein;
- eventueel, naam en adres van de persoon die zijn attractie overlaat en de datum van de
overdracht. Naam en adres van de persoon die na goedkeuring van het college van
burgemeester en schepenen de attractie heeft overgenomen;
Artikel 7 Spoedprocedure
Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant
blijven,
-

hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf.
artikel 5 van dit reglement),
hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,
hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,

kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
1° het college raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het
mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;
2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij
schriftelijk tegen ontvangstbewijs;
3° het college gaat in de eerstvolgende zitting na ontvangst van de kandidaturen over tot de
toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 5.2,
eerste en tweede lid van dit reglement;
4° het college stelt een gemotiveerde beslissing op dat per vacature of onbezette standplaats
de kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;
5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft het college in de
beslissing zijn motivatie van de keuze aan;

6° hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met
ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per
duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem
aanbelangt.
Het plaatsen van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd toegewezen op basis
van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze
beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de
toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.
De aanpassingen zullen eveneens onderworpen worden aan de goedkeuring van het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 8 Duur abonnement
1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf.
artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit
reglement).
2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere
duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting of afbouw van de activiteiten aan
het einde van de loopbaan. Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af
van de beoordeling van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9 Opschorten abonnement
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
-door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,
-door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid in en houdt op aan het
einde van de kermis waarop de betrokkene een standplaats heeft.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens drie maanden voor het begin van de
kermis hernieuwd worden.
2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft.
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de
kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst
voortkomen.
De vraag tot opschorting dient men te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp
22, 9290 Berlare.
De vraag tot opschorting dient te gebeuren:
 hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
 hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
 hetzij per duurzame drager (e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 10 Afstand van het abonnement
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden;

- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in
artikel 9 1° van dit reglement. De opzegging gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de
ongeschiktheid.
De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere motieven. De
beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van het college van
burgemeester en schepenen.
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent,
kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de
houder was.
De vraag tot afstand van het abonnement dient men te richten aan het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare.
De vraag tot afstand van het abonnement dient te gebeuren:
 hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
 hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
 hetzij per duurzame drager (e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 11 Schorsing en opzegging van het abonnement
De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten:
1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen
betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken
attractie of vestiging;
2° hetzij om redenen vermeld in het gemeentelijk reglement, zoals:
- een afwezigheid van 3 opeenvolgende jaren, met uitzondering van de wettelijk toegestane
afwezigheid zoals beschreven in artikel 9;
- het overtreden van de afspraken uit dit reglement;
- niet-betaling van eerder toegewezen standplaatsen;
- hetzij bij het overtreden van Algemeen Politiereglement (GAS);
- hetzij bij het niet-tijdig en onvolledig indienen van de benodigde documenten;
- hetzij de titularis van de standplaats de standplaats niet, of niet voor eigen rekening, exploiteert;
- hetzij de titularis (of zijn aangestelde met een kermiskaart als aangestelde verantwoordelijke voor
rekening of in dienst van de titularis van een standplaats) van een standplaats niet aanwezig is op het
kermisterrein en geen aanvang heeft genomen met de opbouw van de attractie op de dag en het uur
die door het college van burgemeester en schepenen zijn bepaald;
- hetzij na of tijdens de opbouw van de attractie bij controle blijkt dat het niet verantwoord is de
attractie in kwestie op de kermis toe te laten (om esthetische of veiligheidsredenen);
- hetzij de titularis van de standplaats zijn attractie voor het einde van de kermisperiode opbreekt;
- hetzij omdat de politie adviseert de toewijzing in te trekken wegens crimineel gedrag of verstoring
van de openbare orde en zeden;
- hetzij indien de uitbater, de aangestelden-verantwoordelijken en het tewerkgesteld personeel
overduidelijk blijk geven van ondeskundigheid bij het uitoefenen van hun beroep;
De gemotiveerde beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend bij een ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
De burgemeester kan dringend optreden, zoals bepaald in de Nieuwe Gemeentewet, op basis van
vaststellingen door de politie, brandweer of de in artikel 15 aangestelde gemeentelijke
personeelsleden.

In geval van intrekking kan het college van burgemeester en schepenen de standplaats opnieuw
toewijzen zonder dat de titularis van de standplaats hiervoor een schadevergoeding kan eisen. De
titularis is daarentegen van rechtswege een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd die gelijk is aan
het standgeld van één jaar.
De gemeente Berlare heeft het recht een kermis of een aantal standplaatsen op de kermis definitief
op te heffen en/of de duur van de kermis te wijzigen. Zij zal de titularissen van een standplaats
hiervan op de hoogte brengen via een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs. Zij krijgen een
opzeggingstermijn van zes maanden, tenzij de definitieve opheffing absoluut noodzakelijk is.
Indien de omstandigheden het vereisen kan het college van burgemeester en schepenen zelfs na de
openstelling van de inrichtingen, de duur van de kermis wijzigen. De titularis van een standplaats kan
hiervoor geen schadevergoeding eisen. De terugbetaling van de standgelden zal dan gebeuren in
verhouding tot de duur van de exploitatie van de standplaatsen.
Artikel 12 Overdracht standplaats
Bij een overdracht van een standplaats moet de overnemer de attractie overnemen, en dus alle
staplaatsen overnemen die aan deze attractie gelinkt waren.
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
1) De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn
vestiging(en)geleidelijk wil afbouwen.
2) De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn
vestiging(en) stopzet;
3) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten.
Bij overlijden hebben de rechthebbenden van de natuurlijke persoon het recht de standplaats(en)
waarvan hij houder was zelf uit te baten.
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat
- de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen
overneemt;
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de
kermis (cf. o.a. artikel 3 en artikel 17 van dit reglement);
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht;
Artikel 13 Inname standplaatsen
13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening
aan tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders “machtiging
als werkgever in kermisactiviteiten””
2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is
toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor
de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de
kermisactiviteit voor eigen rekening

5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in 1) tot en met 4)
6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld
in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in 5)
7) De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden.
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door
middel van wie ze werden toegewezen.
13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening
aan tafel kunnen ingenomen worden door:
1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders
“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten””
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is
toegewezen, als hij houder is van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
3)) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor
eigen rekening;
4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van
een ambulante activiteit voor eigen rekening;
5) de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke
persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4)
6) de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in een
vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de
houder van de “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de
“machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”
De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid
van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
Artikel 14 Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare
kermissen
14.1. Toepassingsgebied
Dit hoofdstuk is van toepassing op de uitoefening van kermisactiviteiten op het openbaar domein van
de gemeente Berlare, ongeacht de hoedanigheid van de persoon van wie zij uitgaat.
Voor de definitie van kermisactiviteiten wordt verwezen naar artikel 1 van dit reglement.
14.2. Aanvragen
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar
domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met
bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand schriftelijk aan te vragen bij de gemeente, t.a.v.
het college van burgemeester en schepenen. Geen enkele kermisactiviteit mag plaatsvinden op het

openbaar domein zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van het college van
burgemeester en schepenen.
14.3. Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21)
Enkel de personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de
standplaatsen op de openbare kermis kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en
innemen.
De machtiging is in elk geval beperkt tot een bepaalde periode. Er wordt geen abonnement toegekend
voor kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen.
Artikel 15 Machtiging van personen
De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de kermisactiviteiten
op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester zijn gemachtigd om de
documenten en voorwaarden vermeld in dit reglement te controleren.
Artikel 16 Praktische afspraken
16.1. Binnen de vastgestelde kermiszone worden enkel de wagens toegelaten die onmisbaar zijn voor
de exploitatie van de kermisactiviteiten, tenzij uitdrukkelijk anders beslist door college van
burgemeester en schepenen. Bij het opstellen van de kermisattracties moeten de laadwagens, zodra
ze afgeladen zijn, onmiddellijk de kermiszone verlaten.
16.2. De gemeente Berlare zorgt niet voor de bewaking van de kermisactiviteiten. Zij is evenmin
aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de daarin geborgen of tentoongestelde zaken.
16.3. De kermisactiviteiten mogen de zone zoals op het plan bepaald (en desgevallend beschreven in
de overeenkomst) niet overschrijden.
16.4. De houders van een standplaats voor een vestiging van kermisgastronomie mogen de hun
toegewezen standplaats innemen van 96 uren voorafgaand aan de kermis. Ze dienen de kermiszone
te verlaten ten laatste 48 uur na de kermis. De eigenlijke exploitatie van de vestiging mag slechts
starten 24u voorafgaand aan de kermis, en dient te eindigen bij het einde van de kermis. De houders
van een standplaats voor kermisattractie mogen de hun toegewezen standplaats innemen van 96 uren
voorafgaand aan de kermis. Ze dienen de kermiszone te verlaten ten laatste 48 uur na de kermis.
16.5. De houder van een standplaats voor kermisattractie en/of vestiging van kermisgastronomie is
verantwoordelijk voor alle door hem aangebrachte schade aan het openbaar en het privaat domein.
16.6. Om de netheid van de kermiszone te garanderen, dient de houder van een standplaats voor
kermisattractie en/of vestiging van kermisgastronomie zich te schikken naar de onderrichtingen van
het gemeentelijk personeel aangaande de selectieve ophaling, verzameling, … van afval. Het is
mogelijk dat het gebruik van te betalen huisvuilzakken verplicht wordt. Bij het wegtrekken na de
kermis dient de houder van een standplaats het terrein in zijn nette en oorspronkelijke staat in zijn
oorspronkelijke achter te laten. Bij het in gebreke blijven wordt de opkuis uitgevoerd door de
gemeentelijke diensten en dit op risico en kosten van de houder van een standplaats.
16.8 Om een aansluiting te verkrijgen voor tv-distributie moeten de houder van een standplaats voor
kermisattractie en/of vestiging van kermisgastronomie persoonlijk contact nemen met de
kabelmaatschappij(en). De houder van de standplaats moet de kosten voor deze aansluiting zelf
betalen aan de kabelmaatschappij(en).
16.9. Voor het gebruik van elektriciteit wordt verwezen naar de retributie voor terbeschikkingstelling
van elektriciteit op foren. In ieder geval mogen de aansluitingen op de elektriciteitskasten enkel onder
spanning indien de installaties conform het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)
zijn. In elk geval zorgt de gemeente voor de aansluiting van elektriciteit en water.

16.10. Bij elke kermisattracties of vestiging van kermisgastronomie moet, goed zichtbaar, een
identificatiebord worden aangebracht met de vermelding van de naam van de standhouder en het
ondernemingsnummer.
16.11. Kermisattracties met levende dieren, zoals pony’s of andere, worden niet toegelaten op de
openbare kermissen in de gemeente.
16.12. Voor het in werking stellen van de kermisattractie en op het met de afgevaardigde van het
college van burgemeester en schepenen vooraf vastgestelde tijdstip dient de houder van de
machtiging werkgever of de aangestelde verantwoordelijke aanwezig te zijn, met het oog op de
controle van de kersmisattractie en de reglementaire voorwaarden. Bij afwezigheid van de houder van
de machtiging werkgever of aangestelde verantwoordelijke, of het niet voldoen aan gestelde
reglementaire voorwaarden, wordt het abonnement en/of de standplaats automatisch ingetrokken.
Het reeds betaalde standgeld wordt niet teruggegeven en de geen schadevergoeding kan van de
gemeente Berlare geëist worden. De gemeente Berlare kan wel een vergoeding eisen voor de door
haar geleden schade.
16.13. Uitbaters van een kermisattractie waarbij de bezoeker prijzen kan winnen mogen in geen geval
verboden wapens, pyrotechnische middelen, sportwapens of wapens waarvoor een vergunning vereist
is, als prijs aanbieden.
Artikel 17 Vereiste documenten
Een standplaats op de kermis kan pas verkregen worden indien de nodige documenten kunnen
worden voorgelegd.
Nodig zijn:
1. Permanente documenten:
 Kopie identiteitskaart voor zowel de uitbating van een vestiging van kermisgastronomie
als de uitbating van kermisattracties.
 Machtiging werkgever en/of aangestelde verantwoordelijke en/of machtiging ambulante
handel
o Voor uitbaters van een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
een machtiging ambulante activiteiten (de elektronische machtiging - leurkaart).
o Voor uitbaters van een kermisattractie of van een vestiging van
kermisgastronomie met bediening aan tafel: een papieren machtiging.
o Deze machtigingen kermisactiviteit kunnen persoonlijk zijn, als werkgever, en dus
gelden voor de zelfstandige die voor eigen rekening een kermisactiviteit uitoefent
of voor de onderneming rechtspersoon. Deze machtiging is geldig voor de duur
van de activiteit en zolang de natuurlijke of rechtspersoon aan de voorwaarden
tot uitoefening van de activiteit voldoet, inbegrepen de voorwaarden inzake
veiligheid van de uitgebate attracties en vestigingen. Deze machtigingen kunnen
ook gelden als aangestelde-verantwoordelijke, en dus op naam zijn van de
werkgever of de onderneming voor wiens rekening of in wiens naam de
aangestelde werkt en uitwisselbaar is tussen aangestelde-verantwoordelijken.
Deze machtiging is geldig voor de duur van de activiteit zonder de
geldigheidsduur van de machtiging als werkgever, waaraan zij verbonden is, te
kunnen overstijgen. Haar geldigheid is eveneens verbonden met de naleving van
de uitbatingsvoorwaarden van de attracties of vestigingen.
 Attest FAVV (voedselveiligheid) voor uitbaters van vestigingen van kermisgastronomie.
 Bewijs van risicoanalyse voor eerste ingebruikname (voor kermisattracties van het type A
en Type B*) voor uitbaters van kermisattracties.

2. Jaarlijks te vernieuwen documenten:
 Attest verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor zowel de uitbating van een vestiging
van kermisgastronomie als de uitbating van kermisattracties.
 Attest brandverzekering voor zowel de uitbating van een vestiging van kermisgastronomie
als de uitbating van kermisattracties.
 Attest elektrische/mechanische keuring voor de uitbating van kermisattracties.
 Attest brandblusapparaat (of aankoopbewijs nieuw apparaat) voor zowel de uitbating van
een vestiging van kermisgastronomie als de uitbating van kermisattracties.
Documenten voorhanden op de kermis ter controle voor de uitbating van kermisattracties.:
 Opstellingsinspectie (na elke montage)
Voor kermisattracties van het type A*:
 uitgevoerd door een onafhankelijk organisme, eventueel bijgestaan door
derden, aan de hand van een motageblad opgesteld door een technisch competent
persoon en telkens nadat het kermistoestel werd gemonteerd en opnieuw ter
beschikking wordt gesteld. De kosten van deze inspectie zijn geheel ten laste van de
kermisuitbater.
Voor kermisattracties van het type B*:
 uitgevoerd door de uitbater, eventueel bijgestaan door derden, aan de hand van
een motageblad opgesteld door een technisch competent persoon en telkens nadat
het kermistoestel werd gemonteerd en opnieuw ter beschikking wordt gesteld. De
kosten van deze inspectie zijn geheel ten laste van de kermisuitbater.


Onderhoudsinspectie (jaarlijks)

Voor kermisattracties van het type A*:
 Ten minste 1 x per jaar, op initiatief van de uitbater, uitgevoerd door een
onafhankelijk organisme. De kosten van deze inspectie zijn geheel ten laste van
de kermisuitbater.
Voor kermisattracties van het type B*:
 Ten minste 1 x per jaar, op initiatief van de uitbater, uitgevoerd door een technisch
competent persoon. De kosten van deze inspectie zijn geheel ten laste van de
kermisuitbater.


Periodiek nazicht :

Voor kermisattracties van het type A*:
 Ten minste 1 x per 3 jaar, op initiatief van de uitbater, uitgevoerd door een
geaccrediteerd organisme*.
Voor kermisattracties van het type B*:
 Ten minste 1 x per 10 jaar, op initiatief van de uitbater, uitgevoerd door een
onafhankelijk organisme.
*Kermisattractie type A: Kermisattractie waarbij de voortbewogen personen een snelheid bereiken die
groter is dan 10 meter per seconde of een hoogte boven het terrein bereiken die groter is dan 5
meter bv. shaker
*Kermisattractie type B: Een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een
niet-menselijke energiebron en dat geen type A is bv. kindermolen.
Artikel 18
Conform artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet heeft de gemeente de bevoegdheid de nodige
maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare
overlast.

Artikel 19 Private kermissen
Voor de organisatie van private kermissen, zijnde kermissen door private organisatoren op privaat
domein, moet voorafgaand toestemming gevraagd aan de gemeente. De privé-organisator is
verantwoordelijk voor de organisatie en het nakomen of controleren van de wettelijke verplichtingen.
Er is geen wettelijke verplichting tot het hanteren van abonnementen.
Voor de belasting voor de inname van het privaat domein wordt verwezen naar het
belastingreglement op het gebruik van privaat domein, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.
Artikel 20 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2019.
ART. 3
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de Vlaamse minister van
Economie, Philippe Muyters, Koning Albert II-laan 35 bus 12 – 1030 Brussel.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Behandelen verzoekschrift zwaar doorgaand vrachtverkeer

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op art. 12 van het huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd in zitting
22/11/2017;
 Overwegende het verzoekschrift betreffende de aanpak van zwaar doorgaand verkeer tracé
Kamershoek, Schuitje en Turfputstraat;
 Gelet op het feit dat het verzoekschrift werd ingestuurd een week voor de vorige gemeenteraad;
dat het reglement bepaald dat dit dan naar de volgende gemeenteraad wordt verschoven.
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 22/11/2017 betreffende het invoeren van een
tonnagebeperking op het tracé Turfputstraat tot einde Schuitje, uitgezonderd voor plaatselijk
verkeer;
 Overwegende dat er in de zone nog steeds zelfstandige ondernemingen zitten, waardoor een
volledig verbod niet opportuun is;
 Overwegende dat gemeente Zele werd aangeschreven om samen een tonnagebeperking in te
voeren op Kamershoek;
 Overwegende dat gemeente Zele hierop negatief heeft geantwoord;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
Gehoord de vraag van raadslid Vleminckx: waarom heeft gemeente Zele dit geweigerd. De reden is
niet meegedeeld. Suggestie om dit aan het nieuwe gemeentebestuur in Zele nog eens voor te
leggen.
 Gehoord het antwoord van schepen Arbijn brengt aan dat in het begin van Kamershoek wel is
aangeduid dat er een tonnageverbod is dat ingaat 2000 meter verder. De vraag zal opnieuw
worden gesteld aan Zele 2019.
BESLUIT:
ART. 1
De gemeenteraad neemt kennis van het verzoekschrift.
ART. 2
Er werden reeds maatregelen genomen om het zwaar verkeer te verminderen. De gemeenteraad
beslist om geen verdere maatregelen te nemen en de verzoekers hierover te informeren.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

11.

Bekrachtiging besluit burgemeester ivm asbestmelding

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet, dat de gemeente opdraagt te voorzien in een
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare
wegen en in openbare gebouwen, en het de burgemeester is die luidens artikel 134 §1 van deze
wet de dringende politieverordeningen neemt;
 Overwegende dat deze verordeningen onverwijld aan de gemeenteraad moeten worden
meegedeeld, met opgave van de reden waarom de burgemeester heeft gemeend zich niet tot de
raad te moeten wenden;
 Gelet op artikelen 16.4.5. en 16.4.6 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, dat de
burgemeester machtigt bestuurlijke maatregelen op te leggen voor milieu-inbreuken of
milieumisdrijven;
 Gelet op het besluit van de burgemeester, dd. maandag 24/09/2018, houdende de kennisname
van de melding, het kennis nemen van het antwoord van de aannemer op deze melding, alsook de
opgelegde bestuurlijke maatregel t.a.v. de bouwheer;
 Overwegende dat de beweringen gewag maakten van ernstige feiten en de burgemeester
onmiddellijk wenste op te treden, in het belang van de volksgezondheid;
 Overwegende dat er, op het moment van de melding, en mede door de tussenliggende lokale
verkiezingen, nog ca. 5 weken restten tot de eerstvolgende gemeenteraad;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Kennis te nemen van de bestuurlijke maatregel door de burgemeester op 24/09/2018 bevolen n.a.v.
de melding op 17/09/2018.
ART. 2
De verordening van de burgemeester van 24/09/2018 te bekrachtigen.
12.

Bekrachtiging besluit burgemeester: beslissing tot opruimen terrein

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op artikel 13 en 23 van het algemeen politiereglement grondgebied Berlare – Zele,
goedgekeurd in gemeenteraad van 24/01/2018;
 Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet, dat de gemeente opdraagt te voorzien in een
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare
wegen en in openbare gebouwen, en het de burgemeester is die luidens artikel 134 §1 van deze
wet de dringende politieverordeningen neemt;
 Overwegende dat deze verordeningen onverwijld aan de gemeenteraad moeten worden
meegedeeld, met opgave van de reden waarom de burgemeester heeft gemeend zich niet tot de
raad te moeten wenden;
 Gelet op de brieven, aangetekend verstuurd op 17/07/2018 en 08/08/2018, en per gewone post
verstuurd 08/08/2018;
 Overwegende de steeds groter wordende overlast die de langdurige verwaarlozing voor de
omwonenden veroorzaakt;
 Gelet op het uitblijven van enige reactie van de eigenaar, zowel schriftelijk als op het terrein zelf;
 Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 05/09/2018 houdende het bevel tot opruimen van
het terrein op de kosten van de overtreder, waarbij de eigenaar conform artikel 13 van het
algemeen politiereglement 14 dagen de tijd kreeg zelf maatregelen te nemen;
 Overwegende dat ook dit besluit aangetekend werd bezorgd, maar evenzeer zonder enige reactie
bleef, en daarom een ondernemer werd aangesteld;

 Overwegende dat er, op het moment van het besluit, en mede door de tussenliggende lokale
verkiezingen, nog ca. 6 weken restten tot de eerstvolgende gemeenteraad;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester op 05/09/2018 betreffende het opruimen van
een terrein.
ART. 2
De verordening van de burgemeester van 05/09/2018 te bekrachtigen.
13.

Kennisnemen rapport Audit Vlaanderen ‘Resultaten opvolging aanbevelingen bij
gemeente Berlare’

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikelen 99 tot en met 101 en artikel 265;
 Gelet op de organisatie-audit bij gemeente Berlare uitgevoerd door Audit Vlaanderen in oktober en
november 2016;
 Gelet op de kennisname van het definitieve rapport van Audit Vlaanderen in de gemeenteraad van
22/03/2017;
 Gelet op de voortgangsbevraging van de aanbevelingen, overgemaakt door Audit Vlaanderen per
e-mail van 15/06/2018;
 Gelet op het document ‘Resultaten opvolging aanbevelingen bij gemeente Berlare’, overgemaakt
door Audit Vlaanderen per e-mail van 25/09/2018;
 Overwegende dat Audit Vlaanderen vaststelt dat gemeente Berlare belangrijke stappen heeft gezet
om de aanbeveling ‘Om tot een goed beheerste organisatie te komen, evalueert gemeente Berlare
op regelmatige basis de sterke en verbeterpunten van de interne werking en neemt ze op basis
hiervan gepaste beheersmaatregelen’ op te volgen en deze inspanningen apprecieert, maar van
mening is dat de methodiek, die weliswaar aanwezig is, moet worden vastgelegd.
 Gehoord de uitleg te zitting door algemeen directeur Hilde Van der Jeugt;
 Gehoord raadslid Baeyens: herhaalt Audit Vlaanderen; de algemeen directeur stelt dat we weten
dat er meer moet gerapporteerd worden en dat daar zal aan gewerkt worden; dat dit ook zo hoort
in het licht van het DLB.
 Voorzitter en burgemeester stellen dat alles goed is opgevolgd en dat het college dit moet
controleren en dat in het MAT de politiek eveneens is vertegenwoordigd
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het rapport ‘Resultaten opvolging aanbevelingen bij gemeente Berlare’ van Audit
Vlaanderen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Goedkeuren dagorde en stembepaling algemene vergadering Blijdorp III:
4/12/2018

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 decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd tot op heden;

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 houdende het aanstellen van een
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering
van deze vereniging op 4/12/2018 die bijeengeroepen werd per aangetekend schrijven van
5/09/2018;
 Overwegende het feit dat de agenda van de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur is
vastgesteld zoals hierna opgenomen in ART. 1;
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, de dagorde van de
Algemene Vergadering van Blijdorp III van 4/12/2018 goed:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (26/06/2018);
2. Goedkeuring van de uittredingsovereenkomst van Provincieraadsbesluit van 20/06/2018,
onder meer goedkeuring van uitkering van het scheidingsaandeel van 157 000,00 euro aan
de Provincie Oost-Vlaanderen;
3. Goedkeuring van de aangepaste statuten, ingevolge vermelde uittreding;
4. Goedkeuring begroting 2019;
5. Renteloze lening van Blijdorp vzw aan Blijdorp III (cf. toelichting bij begroting 2019);
6. Varia.
ART. 2
Draagt de aangeduide vertegenwoordiger, zijnde Wim Arbijn, van de gemeente Berlare voor de
Algemene Vergadering van Blijdorp III op 4/12/2018 op zijn stemgedrag voor deze algemene
vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad terzake.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Blijdorp, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout;
- de heer Wim Arbijn, Kruisstraat 45 te 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering Verko: 10/12/2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 27/09/2018 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de bijzondere en buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
Verko die bijeengeroepen wordt op 10/12/2018 in de kantoren van de maatschappelijke zetel,
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
bijzondere algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
 Gehoord de uitleg ter zitting.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn,
Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven

Baeyens, Freddy Schatteman, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, Rita Sichien)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de dagorde van de bijzondere en buitengewone algemene vergadering
van Verko van 10/12/2018 namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 12 juni 2018;
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2019 en de daaraan
verbonden begroting;
5. Statutenwijziging met betrekking tot wijziging samenstelling Raad van Bestuur
(bijlage 1)
6. Ontslag en benoeming;
7. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering;
8. Diversen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de bijzondere algemene
vergadering van Verko op 10/12/2018, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering Verko: 10/12/2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere en
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt op
10/12/2018 per aangetekend schrijven van 27/09/2018;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden, zoals bepaald in artikel
16 van de statuten van Verko;
 Overwegende de agenda van deze bijzondere algemene vergadering;
 Gehoord de uitleg ter zitting door;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Freddy Schatteman en de heer Francky
Verhofstadt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de bijzondere en buitengewone algemene
vergadering van Verko van 10/12/2018:
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;



de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.

ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de bijzondere en
buitengewone algemene vergadering van Verko van 10/12/2018 af te stemmen op de beslissingen
genomen door de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering DDS: 10/12/2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het Vlaamse decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de gemeente Berlare aandeelhouder is van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Intercommunale Dender Durme en Schelde, afgekort tot DDS;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 07/09/2018 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de bijzondere en buitengewone algemene vergadering van DDS op 10/12/2018,
in de kantoren van de maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
bijzondere en buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast
te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
 Gehoord de uitleg ter zitting.
BESLUIT:

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

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda van de bijzondere en buitengewone algemene vergadering op
10/12/2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Intercommunale DDS namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 12 juni 2018;
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2019 en de daaraan
verbonden begroting;
5. Statutenwijziging naar aanleiding van de uittreding van de Provincie (zie bijlage 1);
6. Statutenwijziging met betrekking tot wijziging samenstelling Raad van Bestuur (zie
bijlage 2);
7. Aankoop eigen aandelen naar aanleiding uittreding Provincie;
8. Ontslag en benoeming;
9. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering;
10. Diversen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de bijzondere en
buitengewone algemene vergadering van DDS op 10/12/2018, op hun stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3

Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
- de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Aanstellen lasthebbers bijzondere algemene vergadering DDS: 10/12/2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Intercommunale Vereniging Dender, Durme en Schelde Bevrijdingslaan
201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere en
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van DDS die bijeengeroepen wordt op
10/12/2018 per aangetekend schrijven van 07/09/2018;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden, zoals bepaald in artikel
16 van de statuten van DDS;
 Gehoord de uitleg ter zitting;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van mevrouw Carine Meyers en de heer Jan De
Palmenaer.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de bijzondere en buitengewone algemene
vergadering van DDS van 10/12/2018:
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 BERLARE..
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de bijzondere en
buitengewone algemene vergadering van DDS van 1/12/2017 af te stemmen op de beslissingen
genomen door de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Imewo: goedkeuren dagorde, vaststellen mandaat voor de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van 13/12/2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd tot op heden, en meer in het bijzonder artikel 44;
 Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als
deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Imewo;

 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 2/10/2018 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Imewo op 13/12/2018
die plaatsvindt in Hotel Brugge Oostkamp, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp;
 Overwegende dat door de raad van bestuur in zitting van 28 september 2018 een dossier met
documentatiestukken werd overgemaakt;
BESLUIT:

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

ART. 1
Hecht goedkeuring aan aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Imewo van 13 december 2018:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde
begroting 2019.
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
ART. 2
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 13 december 2018 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van
onderhavige raadsbeslissing.
ART. 3
Draagt de vertegenwoordiger van gemeente Berlare (de heer Julien Wettinck of plaatsvervanger de
heer Francky Verhofstadt) die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende
verenigingen Imewo op 18 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikel 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
ART. 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres
intercommunales@eandis.be.
ART. 5
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Eandis Assets (secretariaat), intercommunales@eandis.be;
- mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 BERLARE.
- de heer Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48D, 9290 BERLARE.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.

Beslissing tot toetreden tot opdrachtencentrale voor afname van de
Raamovereenkomst(en) voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de
Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ (Bestek. Nr.
2017/HFB/OPMB/33326)

DE RAAD,
 Gelet op artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet (of artikel 57,§3 GD);
 Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,4° en 15 van de
wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
 Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (zie document VR PV
2017/13 - punt 0029) tot gunning via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de

overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit " Het aanbieden van een breed gamma van

telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en marketingnummers,
datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine to Machine" of "Internet of Things") en
virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over de volgende 4 percelen:
Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,
Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,
Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen
("Machine to Machine" en "Internet of Things"),
o Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);
Gelet de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde opdracht
gegund wordt aan:
o Wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste
datacommunicatie:
▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert
II-laan 27
o Wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor
professioneel gebruik :
▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert
II-laan 27
o Wat betreft perceel 3 Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen
(“Machine to Machine” en “Internet of Things”) :
▪ Orange Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel,
Bourgetlaan 3
o Wat betreft perceel 4 Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX):
▪ Nextel NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem,
Koralenhoeve 15
Overwegende dat als gevolg van de gunning van voormelde percelen, door de Vlaamse
Gemeenschap voor elk perceel met de gekozen dienstverlener een raamovereenkomst met één
dienstverlener in de zin van de wet van 15 juni 2006 gesloten waarbij de Vlaamse Gemeenschap
telkens optreedt als opdrachtencentrale in de zin van de artikelen 2, 4) en 15 van de wet van 15
juni 2006;
Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van één of meerdere
raamovereenkomsten via de opdrachtencentrale gebruik kan maken waardoor zij/het krachtens
artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat de gemeente momenteel telecommunicatiecontracten lopende heeft met
Proxiumus NV en een overstap daarom vrij vlot mogelijk is;
Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van deze door de opdrachtencentrale
aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:
o de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de
behoefte van de gemeente;
o de gemeente moet zelf geen gunningsprocedure moeten voeren wat een besparing aan
tijd en geld betekent;
o de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake
telecommunicatiediensten;
o ook OCMW Berlare van deze mogelijkheid kan gebruik maken, wat verdere integratie
faciliteert;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van diensten;
Overwegende dat de gemeente de keuze af te nemen van perceel 1 en/of 2 van voornoemde
opdracht;
Gehoord de uitleg ter zitting;
o
o
o














BESLUIT:

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

ART. 1
Beroep te doen op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van
telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen



Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,
Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik

Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering.
21.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Kruyenberg,
Spinnerijstraat en Schuttersweg

DE RAAD,
 Gelet op het feit 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 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de verkavelingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op
01/06/2018 aan Matexi Projects nv, Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem voor het
verkavelen in 53 loten + infrastructuur op de percelen 9290 Berlare, Kruyenberg - Spinnerijstraat Schuttersweg en met als kadastrale omschrijving BERLARE 1 AFD/BERLARE, sectie B, nr(s) 0082E,
0085E, 0088A, 0091A, 0091B, 0092B, 0097F, 0098A, 0100C 3, 0100D 3
 Overwegende dat voor deze verkaveling een uitbreiding van het waterleidingsnet noodzakelijk is;
 Gelet op het schrijven van de Watergroep van 21/08/2018 met ref. 20/71/Project 03_000013437
met uitvoeringsplan nr 20.53.10/109;
 Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de verkavelaar;
 Gehoord de uitleg ter zitting;
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterbedelingsnet in 9290 Berlare, Kruyenberg - Spinnerijstraat Schuttersweg en met als kadastrale omschrijving BERLARE 1 AFD/BERLARE, sectie B, nr(s) 0082E,
0085E, 0088A, 0091A, 0091B, 0092B, 0097F, 0098A, 0100C3, 0100D3 goed conform het
uitvoeringsplan nr. 20.53.10/109 van de Watergroep cvba.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan de Watergroep,
Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.
ART. 3
Bepaalt dat het plan ter kennisgeving wordt overgemaakt aan de hulpverleningszone Oost, Oude Vest
150, 9200 DENDERMONDE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
22.

Varia

22.1 De voorzitter deelt de planning voor de volgende gemeenteraden mee:
- 21 november 2018;
- 19 december 2018;
- 3 januari 2019: installatievergadering.

22.2 Raadslid Baeyens Steven: Bosstraat: de voetpaden zijn enige tijd geleden aangelegd; mensen
signaleren dat de boordstenen te hoog liggen; dit wordt per situatie bekeken. Sommige huizen
liggen te hoog ten opzichte van het openbaar domein. We kunnen het openbaar domein niet
aanpassen aan de privésituatie. Daar zou bij het bouwen meer moeten naar gekeken worden.
De voetpaden kunnen natuurlijk niet zo schuin liggen dat er geen rolstoelwagen meer over kan.
22.3 Raadslid Verhofstadt: vraagt uitleg over de aanleg van de asfalteringswerken.
Burgemeester legt uit dat er een probleem was met de hoogte van de deksels, maar dat die
aangepast zijn.
22.4 Raadslid Verhofstadt: Rioleringsprobleem in Molenveld te Overmere/Riopact is aan het bekijken
wat er kan aan gebeuren. Dit is een serieus probleem (krater van 4 meter). Het verslag is bijna
af met mogelijke voorstellen vanuit Aquafin. Dit zal zo snel mogelijk bekeken worden.
22.5 Raadslid De Palmenaer: Sluis en Turfputstraat: gewijzigde verkeerssituatie, paaltjes die een
wegversmalling creeëren.
Schepen Arbijn stelt dat dit een proefopstelling is, die werd beslist in het college.
Indien dit definitief wordt komt dit naar de gemeenteraad.
22.6 Raadslid Vleminckx: European Disability Card: dit staat terug niet op de GR. Dit zal zeker in
november geagendeerd worden.
22.7 Raadslid Marc Van Driessche: probleem dat WIFI niet werkt en dat ze nu niet kunnen
meevolgen. Kan er dan papieren versies klaarliggen voor de raadsleden?
22.8 Raadslid Brecht Arbyn: vraagt om tenten uit te lenen voor verenigingen. De uitleenreglementen
zullen herbekeken worden. Het is een keuze geweest om tenten aan te kopen voor eigen
activiteiten en voor gebruik door eigen diensten.
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