Besluitenlijst gemeenteraad
van 27 februari 2019

1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 6 februari 2019

De gemeenteraad keurt de notulen goed van de vorige zitting en neemt kennis van het zittingsverslag.
2.

Goedkeuren lastvoorwaarden, raming en gunningswijze Aankoop 2de handstractor

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de lastvoorwaarden, raming en gunningswijze voor de aankoop
van een 2de handstractor.
3.
Goedkeuren lastvoorwaarden, raming en gunningswijze Sloop IBO en aanleg
parkeerterrein (SCC De Venne)
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de lastvoorwaarden, raming en gunningswijze voor de sloop
IBO en aanleg parkeerterrein bij SCC De Venne.
4.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze Uitbreiding SCC De Venne

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de lastvoorwaarden en gunningswijze voor Uitbreiding SCC De
Venne.
5.
Goedkeuren lastvoorwaarden, raming en gunningswijze Herinrichting repetitielokaal
Oud-gemeentehuis Overmere
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de lastvoorwaarden, raming en gunningswijze voor
herinrichting repetitielokaal Oud-gemeentehuis Overmere.
6.
Goedkeuren huren multifunctionals via raamcontract multifunctionals van
opdrachtencentrale provincie Oost-Vlaanderen
De gemeenteraad gaat akkoord om voor de huur van multifunctionals een beroep te doen op het
raamcontract multifunctionals van de provincie Oost-Vlaanderen die in deze optreedt als
opdrachtencentrale.
7.

Goedkeuren tarief- en gebruiksreglement sportkampen

De gemeenteraad keurt het tarief- en gebruiksreglement voor de sportkampen goed.
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8.

Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen

De gemeenteraad keurt een gewijzigd schoolreglement voor gemeenteschool Uitbergen goed.
9.
Site De Donkere Wolk/ VK De Corte, Berlare, 3e afdeling sectie B, nummer 246 E en
zuiderlijk deel van 246F, kennisnemen schattingsverslag en principiële beslissing
aankoopbelofte.
De gemeenteraad besluit de behandeling van dit agendapunt uit te stellen.
10. Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG): voordragen van een lid
voor de raad van bestuur en een lid voor zes bestuurlijke commissies
De gemeenteraad draagt de volgende kandidaten voor voor diverse functies in de bestuursorganen van
de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw: Katja Gabriëls, burgemeester als lid voor de raad
van bestuur en Urbain Van Boven, schepen als lid voor de commissie digitaal besturen.
11.

Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering Verko: 21/03/2019

De gemeenteraad keurt de dagorde van de bijzondere algemene vergadering goed, duidt voor deze ene
algemene vergadering Urbain Van Boven en Yves Poppe aan als lasthebbers, en bepaalt hun mandaat.
12.

Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering DDS: 21/03/2019

De gemeenteraad keurt de dagorde van de bijzondere algemene vergadering goed, duidt voor deze ene
algemene vergadering Lieve Van Cauteren en Francky Verhofstadt aan als lasthebbers, en bepaalt hun
mandaat.
DRINGEND 1: Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven (Verko): aanduiden van een
stemgerechtigde vertegenwoordiger en voordracht van één vertegenwoordigers met
raadgevende stem in de raad van bestuur
De gemeenteraad duidt Denny Wettinck aan als stemgerechtigde bestuurder in de raad van bestuur en
draagt Wim Arbijn voor als bestuurder met raadgevende stem.
DRINGEND 2: Intercommunale Dender Durme Schelde (DDS) : aanduiden van een
stemgerechtigde vertegenwoordiger en voordracht van één vertegenwoordigers met
raadgevende stem in de raad van bestuur
De gemeenteraad duidt Katja Gabriëls aan als stemgerechtigde bestuurder in de raad van bestuur en
draagt Francky Verhofstadt voor als bestuurder met raadgevende stem.
13.

Goedkeuren dagorde en stembepaling algemene vergadering Blijdorp III: 19/03/2019

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van 19 maart 2019 goed en bepaalt het
mandaat van de vertegenwoordiger.
TOEGEVOEGD 1: Beslissing tot het overwegend gebruiken van geluidsarm vuurwerk bij onze
evenementen, kermissen, eindejaar in Berlare, Overmere en Uitbergen
De gemeenteraad beslist om voor de eigen evenementen in 2019 stil vuurwerk te bestellen, behalve voor
de Waterfeesten. Het gaat om een proefjaar dat aansluitend wordt geëvalueerd. Verder zal Pretoria vzw
gevraagd worden om stil vuurwerk te willen onderzoeken voor de openluchtmusical in de zomer van
2019.
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TOEGEVOEGD 2: Beslissing tot het laten voorleggen van een voorstel om een plan van
aanpak uit te werken voor de bestaande problematiek binnen de intercommunale Verko met
nauwe betrokkenheid van management, vakbonden en personeelsleden
De gemeenteraad besluit de vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Verko op te dragen het
volgende te bespreken: plan van aanpak met betrekking tot de aanslepende problematiek, inclusief
garanties rond minimale dienstverlening.
14.

Mondelinge vragen

Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden.
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