Notulen van de vergadering van de
Gemeenteraad van Berlare van 27 maart 2019
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Schatteman Freddy,
Haentjens Kim, Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van de Velde Bert, Callaert Gino,
D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Gabriëls Katja, burgemeester;
Van Cauteren Lieve, raadslid
Afwezig:
Vandersnickt Steven, schepen afwezig voor 7 (Wegens belangenconflict)
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20.02 uur.

Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 27 februari 2019

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op art. 32 van dit decreet inzake de notulen en het zittingsverslag van de
gemeenteraadzitting.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 27 februari 2019 goed.
Raadslid Arbijn vraagt aanvullend of er nu duidelijkheid is over het ter beschikking zijn van budget
voor de werken aan het repetitielokaal van de fanfare. Schepen Vandersnickt antwoordt dat hij daar
ten laatste de volgende zitting antwoord zal op geven.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-27-februari-2019) van 27 februari 2019.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
2.

Goedkeuren aanvullend reglement over invoeren tijdelijk parkeren Van
Tieghemstraat en Pater Heirmanshoek

DE RAAD,
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
Gehoord de toelichting door schepen Meyers;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Arbijn waarbij hij vraagt naar de motivatie om dit nu wel toe
te staan, waar in het verleden dit geweigerd werd om geen precedenten te scheppen. Hij
beklemtoont dat hij wel voorstander is voor het invoeren van deze verkeersmaatregel. Schepen
Meyers antwoordt dat geval per geval zal bekeken worden. Voorzitter De Gucht wijdt dit aan
voortschrijdend inzicht.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Op de Van Tieghemstraat ter hoogte van huisnummer 11 aan de kant met even huisnummers wordt
volgende maatregel ingevoerd:
het parkeren is toegelaten;
de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden; het gebruik van de schijf is
voorgeschreven max. 30 min. van 7.30 uur tot 12 uur op zaterdag, zondag en feestdagen;
- verkeersborden E9a
- het verkeersbord worden aangevuld met onderborden Type VIIb
- het verkeersbord worden aangevuld met x-borden Xc
ART. 2
Op de Pater Heirmanshoek ter hoogte van huisnummer 20 wordt volgende maatregel ingevoerd:
het parkeren is toegelaten;
de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden; het gebruik van de schijf is
voorgeschreven max. 30 min. van 7.30 uur tot 12 uur op zaterdag, zondag en feestdagen;
de parkeerreglementering geldt over een afstand van 5 m.
- verkeersbord E9a
- het verkeersbord worden aangevuld met onderborden Type VIIb
- het verkeersbord worden aangevuld met x-borden Xc
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
ART. 4
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).
3.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassing voorrangsregel Bosstraat

DE RAAD,
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
Gehoord de toelichting van schepen Meyers;
Gehoord de vraag van raadslid Poppe of dit dan niet beter eveneens toegepast wordt voor een
naburige zijstraat, maar schepen Meyers vindt de zichtbaarheid daar beter waardoor dit niet nodig
is.

BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Op de Bosstraat (straatje naar voetbal) ter hoogte van het kruispunt met de Bosstraat wordt volgende
maatregel ingevoerd:
 de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen;
 de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge het verkeersbord B5 wordt
aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden B5
 wegmarkeringen overeenkomstig art.76.1 van de wegcode
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
ART. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be);
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be).
4.

Goedkeuren tarief- en gebruiksreglement speelpleinwerking

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20/03/2007 houdende omschakeling van
‘grabbelpas’ naar ‘speelpleinwerking’ vanaf de grote vakantie 2007;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 04/02/2015 om de tariefwijziging van speelplein
Kaboom goed te keuren;
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15/03/2019 om het
tarief – en gebruiksreglement van de speelpleinwerking principieel goed te keuren;
 Gehoord de toelichting door schepen An Van Driessche;
 Gehoord de vraag van raadslid Poppe of het tarief dit jaar gewijzigd wordt. Schepen Van Driessche
meldt dat het college het tarief dit jaar niet wijzigt.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De gemeenteraad keurt het onderstaande reglement inzake tarief– en gebruiksreglement
speelpleinwerking goed met ingang van 1 april 2019
Artikel 1 Algemeen
Dienst vrije tijd organiseert tijdens de zomervakantie speelpleinwerking. Daarvoor wordt beroep
gedaan op een combinatie van nieuwe en ervaren vrijwilligers en monitoren.
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Artikel 2 Verzekering
Alle kinderen die zijn ingeschreven voor het speelplein zijn verzekerd voor lichamelijke letsels en
burgerlijke aansprakelijkheid. Voor materiële schade veroorzaakt door een kind wijzen wij op de
verantwoordelijkheid van de ouders.
Artikel 3 Inschrijving speelplein
Artikel 3.1 Inschrijving en betalingen
De gemeentelijke speelpleinwerking kent twee verschillende vormen van inschrijving en betaling:
gewone speelpleindagen en uitstappen.
Artikel 3.1.1 Gewone speelpleindagen
Voor gewone speelpleindagen volstaat het om het kind in te schrijven en te registreren voor de hele
speelpleinzomer via de gemeentelijke website. Het is niet nodig om concrete dagen te reserveren.
Na afloop van de speelpleinzomer wordt een factuur opgemaakt op basis van het aantal aanwezige
(halve) dagen. Het verschuldigde bedrag wordt gestort op de rekening van het gemeentebestuur. De
betaling dient ten laatste één maand na ontvangst van de factuur te gebeuren.
Artikel 3.1.2 Uitstappen
Bij inschrijvingen voor de uitstappen van het speelplein is het noodzakelijk om op voorhand in te
schrijven via de gemeentelijke website.
De betaling gebeurt onmiddellijk online na inschrijving van de kind(eren) op de gemeentelijke website.
Artikel 3.1.3 Annuleren voor uitstappen
Annuleren kan via mail op jeugd@berlare.be .
Ongegronde annulatie:
- Kosteloos (100% terugbetaald): Tot 2 weken voor de uitstap
- Gedeelde kost (50% terugbetaald): Tot 5 dagen voor de uitstap
Gegronde annulatie:
- Kosteloos (100% terugbetaald): Op vertoon van doktersattest dat geldig is voor de periode
van de uitstap
Het doktersattest moet binnen de 3 dagen na datum van ziekte binnengebracht worden op dienst vrije
tijd.
Artikel 3.2 Inschrijfperiode
De start van de inschrijfperiode wordt via de gemeentelijke infokanalen ruim op voorhand
aangekondigd.
Artikel 3.3 Opvang voor en na de speelpleindag
’s Ochtends is het mogelijk om op het speelplein opgevangen te worden vanaf 7.30 uur. ’s Avonds
wordt er opvang voorzien tot 17.30 uur. Het is niet mogelijk om de combinatie te maken met de
buitenschoolse kinderopvang.
Artikel 3.4 Goedkeuring reglement
Indien u uw kind inschrijft voor een speelplein, keurt u automatisch het “Tarief- en gebruiksreglement
speelpleinwerking” goed.
Artikel 4 Financiële bepalingen
Artikel 4.1 Bepaling tarieven
De tarieven van de speelpleinwerking zijn gekoppeld aan de verblijfsduur van het kind per halve dag.
Waarbij een halve dag gedefinieerd is als:
- Van 7.30 uur tot 12.30 uur
- Van 12.30 uur tot 17.30 uur
De tarieven worden jaarlijks bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
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Artikel 4.2 Sociaal tarief
Voor de gewone speelpleindagen kan een sociaal tarief worden toegekend. Hiervoor worden dezelfde
regels toegepast zoals voorzien in het huishoudelijk reglement kinderopvang.
Artikel 4.3 Fiscale attesten
Dienst vrije tijd verbindt zich ertoe jaarlijks een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.
Artikel 4.4 Niet of laattijdig betalen
Het niet tijdig betalen van facturen kan leiden tot weigering op het speelplein tenzij er in overleg met
de financieel directeur een afbetalingsplan wordt opgestart (en nageleefd). Het gemeentebestuur kan
ook beslissen uw dossier over te maken aan het OCMW voor verdere financiële begeleiding.
Artikel 5 Afspraken
Artikel 5.1 Aankomst en vertrek op het speelplein
Bij aankomst op het speelplein, meldt de deelnemer zich onmiddellijk aan bij het onthaal. Zo kan de
aanwezigheid geregistreerd worden. Hetzelfde gebeurt bij vertrek op het speelplein. Indien niet op de
correcte manier in – of uitgeschreven wordt, kan er geen juiste aanwezigheidslijst opgemaakt worden.
De aanwezigheid van ouders is enkel toegestaan bij breng- en haalmomenten.
Artikel 5.2 Zelfstandig naar en van het speelplein
Kinderen mogen alleen naar het speelplein komen en vertrekken. Indien een kind het speelplein
absoluut niet alleen mag betreden of verlaten, gelieve dit dan duidelijk op mail of op een briefje mee
te geven aan de speelpleinverantwoordelijke: jeugd@berlare.be.
Artikel 5.3 Ziekte of ongeval
Indien het kind ziek wordt of ernstig geblesseerd is worden de ouders op de hoogte gebracht. Er
wordt gevraagd bij ziekte het kind zo snel mogelijk af te halen. Dit is in het belang van het kind en
alle andere kinderen. In het geval van een ernstige blessure en geen van de contactpersonen zijn
bereikbaar, zal dienst vrije tijd zelf bepalen of het nodig is om een dokter of de hulpdiensten te
contacteren. De dokterskosten zijn ten laste van de ouders. Alvorens het attest van de mutualiteit te
ontvangen, moet het verschuldigde bedrag aan dienst vrije tijd betaald worden.
Artikel 5.4 Voeding
Tien – en vieruurtjes
We voorzien vanuit de organisatie ’s ochtends en ’s middags een tussendoortje. Er is altijd de
mogelijkheid om water te drinken, hierop wordt extra ingezet bij warme temperaturen.
Middagpauze
Tussen 12 en 13.30 uur is er middagpauze. Deelnemers die op het speelplein blijven, zorgen zelf voor
een lunchpakket en drankje.
Artikel 5.5 Kledij en verzorging
Voorzie voor de deelnemers van het speelplein gemakkelijke kledij aangepast aan de
weersomstandigheden. Op het speelplein kan je kind vuil worden, gelieve hiermee dan ook rekening
te houden bij de kledingkeuze. Beste is om standaard reservekledij te voorzien.
Om verloren voorwerpen te vermijden, vragen we om alles te naamtekenen.
Artikel 5.6 Medicatie
Dienst vrije tijd geeft op eigen initiatief geen medicatie aan deelnemers van het speelplein. Moet je
kind toch medicatie nemen, vragen we je om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Moet er toch
medicatie toegediend worden, bezorg je een doktersattest, waarin het volgende vermeld staat:
-

naam medicatie;
dosering en tijdstip;
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-

duur van de behandeling;
voorschrijvende arts;
bewaarplaats (en temperatuur).

De monitoren noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.
Artikel 5.7 Een rechterlijke uitspraak i.v.m verblijfsregeling
Indien de rechter de verblijfsregeling voor het kind heeft vastgelegd dienen de ouders een kopie van
de laatste uitspraak van de rechter te bezorgen aan dienst vrije tijd. De uitspraak van de rechter zal
toegepast worden wanneer het kind gebracht/gehaald wordt.
Artikel 5.8 Grensoverschrijdend gedrag
Als dienst hebben wij een beleid omtrent preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend
gedrag. Hieronder verstaan wij: “elk bedreigend of gewelddadig gedrag met zowel actieve of passieve
betrokkenheid van het kind, van lichamelijke, emotionele en/of seksuele aard, en dit door een
volwassene die in een vertrouwens- en /of gezagsrelatie staat waardoor schade wordt berokkend of
dreigt te worden berokkend aan het kind.”
Elk signaal en/of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een kind tijdens de
speelpleinwerking kan je steeds melden aan de verantwoordelijken. Elke melding wordt ernstig
genomen, onderzocht en opgevolgd.
Artikel 5.9 Naleving van wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Gemeente Berlare verwerkt als verantwoordelijke de persoonsgegevens noodzakelijk voor de
inschrijving van het kind. Het doet dit enerzijds op basis van haar wettelijke verplichtingen (o.a. t.a.v.
de hogere overheden) maar anderzijds ook ter uitvoering van de overeenkomst die de ouder of voogd
van het kind aangaat door in te schrijven voor de speelpleinwerking. Het gaat zowel om
administratieve persoonsgegevens, als bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals medische
gegevens. Als ouder heb je het recht op inzage van deze persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens
kunnen aangepast, verbeterd of aangevuld worden en in sommige gevallen kan het geschrapt
worden. Indien er vragen zijn, is het mogelijk deze schriftelijk te stellen door een brief te richten aan
het gemeentebestuur (Dorp 22 te 9290 Berlare) of een e-mail naar privacy@berlare.be. Ook is er het
recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Gemeente Berlare kan de persoonsgegevens doorgeven aan een verwerker (vb. boekhoudpakket met
het oog op facturatie). Het bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, en wettelijk
wordt bepaald.
Het is mogelijk dat er tijdens de speelpleinwerking foto’s worden gemaakt, om te delen op de
gemeentelijke website of sociale media. Een afzonderlijke formele toestemming voor zowel het nemen
van deze foto’s, als voor het delen ervan, zal gevraagd worden. Iedereen heeft het recht die
toestemming niet te geven, of een gegeven toestemming voor de toekomst in te trekken.
Het tarief- en gebruiksreglement kan steeds geraadpleegd worden op de website www.berlare.be.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
5.

Goedkeuren aanpassen vergoeding voor monitoren

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26/11/2014 betreffende het vaststellen van de
voorwaarden en de vergoeding voor hoofdmonitor, monitor en vrijwilliger bij dienst vrije tijd;
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 Gelet op het voorstel van de dienst vrije tijd om de voorwaarden en vergoeding voor monitoren in
de sportkampen en speelpleinwerking te wijzigen of aan te passen, wat door het schepencollege,
in zitting van 14/12/2018, gunstig advies kreeg en aanvaard werd;
 Gelet op het feit dat het gemeentebestuur, naar jaarlijkse gewoonte, sportkampen organiseert
tijdens de schoolvakanties en een speelplein in de zomervakantie;
 Overwegende dat de dienst ‘vrije tijd’ naar meer kwaliteit streeft op gebied van monitoren en
gediplomeerde of geattesteerde monitoren daarvoor beter wil vergoeden;
 Gehoord de toelichting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Heft met ingang van 1 april 2019 de gemeenteraadsbeslissing van 26/11/2014 houdende vaststellen
voorwaarden en vergoeding hoofdmonitor, monitor en vrijwilliger bij de dienst ‘vrije tijd’ op.
ART. 2
De gemeenteraad keurt onderstaand vergoedingsreglement inzake monitoren goed met ingang van 1
april 2019.
A. SPORTKAMPEN
Sportbegeleider
Voorwaarden:
- 18 jaar zijn
- Diploma master of bachelor secundair onderwijs of
- Diploma bachelor lager onderwijs of
- Diploma bachelor kleuter onderwijs of
- Diploma trainer A of trainer B of
Vergoeding:
- €12,50 per uur
- Fietsvergoeding
Sportinitiator
Voorwaarden:
- 18 jaar zijn
- Initiator of
- Student master lichamelijke opvoeding en geslaagd voor het 3e jaar (incl. stage) of
- Student bachelor secundair onderwijs en geslaagd voor het eerste jaar (incl. stage) of
- Student bachelor lager onderwijs en geslaagd voor het eerste jaar (incl. stage) of
- Student bachelor kleuter onderwijs en geslaagd voor het eerste jaar (incl. stage) of
Vergoeding:
- €10,00 euro per uur
- Fietsvergoeding
Monitor met attest
Voorwaarden:
- 17 jaar zijn
- Bewegingsanimator Multimove of
- Aspirant initiator of
- Instructeur in het jeugdwerk of
- Hoofdanimator in het jeugdwerk of
- Animator in het jeugdwerk of
Vergoeding:
- €9,00 per uur
- Fietsvergoeding
Monitor zonder attest
Voorwaarden:
- 17 jaar zijn
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- Geen diplomavereisten
Vergoeding:
- €6,00 per uur
- Fietsvergoeding
B. SPEELPLEIN
Hoofdanimator
Voorwaarden:
- 18 jaar zijn
- Attest hoofdanimator in het jeugdwerk
Vergoeding:
- €12,50 per uur
- Fietsvergoeding
Monitor met attest
Voorwaarden:
- 17 jaar zijn
- Bewegingsanimator Multimove of
- Aspirant initiator of
- Instructeur in het jeugdwerk of
- Hoofdanimator in het jeugdwerk of
- Animator in het jeugdwerk of
Vergoeding:
- €9,00 per uur
- Fietsvergoeding
Monitor zonder attest
Voorwaarden:
- 17 jaar zijn
- Geen diplomavereisten
Vergoeding:
- €6,00 per uur
- Fietsvergoeding
Starter (vrijwilligersstatuut)
Voorwaarden:
- 16 jaar zijn
- Geen diplomavereisten
Vergoeding:
- €30,00 per dag
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
6.

Samenstellen van de financiële commissie

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 6 februari
2019, inzonderheid op artikel 36 raadscommissies;
 Gelet op het feit dat voor de legislatuur 2019-2024 het aantal mandaten als volgt over de fracties
werden verdeeld
- Open Vld: 4
- N-VA: 1
- CD&V: 1
- Sp.a-Groen: 1
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- Gemeentebelangen: 1
- Vlaams Belang: 1
Gelet op het feit dat elke fractie de mandaten toewijst, die haar overeenkomstig deze
berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad.
Gelet op de ontvangen voordrachten, die ter zitting aan de voorzitter overhandigd worden
Gelet op het ontvankelijkheidsonderzoek door de voorzitter ( de akte van voordracht moet voor elk
van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden
van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het
kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van
hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie)
Gelet op het feit dat elke voordrachtsakte het juiste aantal toegewezen mandaten bevat (Als de
voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te
begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van
voorkomen op de akte van voordracht)
Gelet op de voldoende ondertekende voordrachtakte van Open VLD: Katja Gabriëls, Kim
Haentjens, Gino Callaert en Ruben De Backer en als voorzitter wordt Kim Haentjens voorgedragen.
Gelet op de voldoende ondertekende voordrachtakte van N-VA: Marc Van Driessche
Gelet op de voldoende ondertekende voordrachtakte van CD&V: Steven Baeyens
Gelet op de voldoende ondertekende voordrachtakte van Sp.a-Groen: Cindy Roelandt
Gelet op de voldoende ondertekende voordrachtakte van Gemeentebelangen: Wim Arbijn
Gelet op het feit dat Vlaams Belang geen voordrachtakte indiende.
Gehoord de toelichting door algemeen directeur Van der Jeugt.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
de financiële commissie als volgt samen te stellen:
Open VLD: Katja Gabriëls, Kim Haentjens, Gino Callaert en Ruben De Backer
N-VA: Marc Van Driessche
CD&V: Steven Baeyens
Gemeentebelangen: Wim Arbijn
Sp.a-Groen: Cindy Roelandt
ART. 2
Kim Haentjens aan te duiden als voorzitter van de financiële commissie
ART. 3
de financieel directeur aan te duiden als secretaris van de financiële commissie
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
7.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: woonerf Zandstaat

DE RAAD,
 Gelet op het feit dat schepen Vandersnickt de ziiting verlaat;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 41 en 42;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van burgemeester en
schepenen op 13/05/2016 aan Dierickx-Visschers Jules voor het oprichten van een woonerf met 7
woningen op de percelen 9290 Berlare, Zandstraat en met als kadastrale omschrijving BERLARE 2
AFD/BERLARE, sectie B, nr(s) 1205M, 1206B, 1206C, 1207V.
 Overwegende dat voor dit woonerf een uitbreiding van het waterleidingsnet noodzakelijk is;
 Gelet op het schrijven van de Watergroep van 26/02/2019 met ref. 20/71/Project 03_000010762
met uitvoeringsplan nr 20.53.10/113;
 Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de aanvrager;
 Gehoord de toelichting door schepen An Van Driessche.
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BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterbedelingsnet in 9290 Berlare, Zandstraat en met als kadastrale
omschrijving BERLARE 2 AFD/BERLARE, sectie B, nr(s) 1205M, 1206B, 1206C, 1207V.
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 conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
8.

Intercommunale Dender Durme Schelde (DDS): aanduiden van twee lasthebbers en
van twee plaatsvervangende lasthebbers in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 432;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Intercommunale
Dender Durme Schelde (DDS);
 Gelet op de statuten van Intercommunale Dender Durme Schelde;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 2 effectieve lasthebbers in de
algemene vergadering en op 2 plaatsvervangende lasthebbers;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Denny Wettinck, Ruben De Backer als
vertegenwoordigers en Yves Poppe en Cindy Roelandt als plaatsvervangers.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende personen aan als effectief lasthebber namens de gemeente Berlare in de algemene
vergadering van Intercommunale Dender Durme Schelde voor de periode van de legislatuur 20192024:
Denny Wettinck, raadslid, Kruisstraat 61, 9290 BERLARE
Ruben De Backer, raadslid, Dorp 69 A, 9290 BERLARE
ART. 2
Duidt volgende personen aan als plaatsvervangende lasthebbers namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Intercommunale Dender Durme Schelde voor de periode van de legislatuur
2019-2024:
Yves Poppe, raadslid, Pastoor Christiaensstraat 26, 9290 BERLARE als vervanger van Denny Wettinck
Cindy Roelandt, raadslid, E. Hertecantlaan 11, 9290 BERLARE als vervanger van Ruben De Backer
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
 Intercommunale Dender Durme Schelde, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 effectief lid: Denny Wettinck raadslid, Kruisstraat 61, 9290 BERLARE;
 effectief lid: Ruben De Backer, raadslid, Dorp 69 A, 9290 BERLARE;
 plaatsvervangend lid: Yves Poppe, raadslid, Pastoor Christiaensstraat 26, 9290 BERLARE;
 plaatsvervangend lid: Cindy Roelandt, raadslid, E. Hertecantlaan 11, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

10 van 17
Notulen van de gemeenteraad van 27/03/2019

9.

Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven (Verko): aanduiden van twee
lasthebbers en van twee plaatsvervangende lasthebbers in de algemene
vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 432;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Verenigde
Kompostbedrijven (Verko);
 Gelet op de statuten van Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 2 effectieve lasthebbers in de
algemene vergadering en op 2 plaatsvervangende lasthebbers;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Urbain Van Boven en Lieve Van Cauteren als
vertegenwoordigers en Steven Baeyens en Cindy Roelandt als plaatsvervanger.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Duidt volgende personen aan als effectief lasthebber namens de gemeente Berlare in de algemene
vergadering van Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven voor de periode van de legislatuur
2019-2024:
Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 BERLARE
Lieve Van Cauteren, raadslid, Kerkveld 1, 9290 BERLARE
ART. 2
Duidt volgende personen aan als plaatsvervangende lasthebbers namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven voor de periode van de
legislatuur 2019-2024:
Steven Baeyens raadslid, Leopolddreef 57, 9290 BERLARE als vervanger van Urbain Van Boven
Cindy Roelandt, raadslid, E. Hertecantlaan 11, 9290 BERLARE als vervanger van Lieve Van Cauteren
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
 Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 effectief lid: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 BERLARE;
 effectief lid: Lieve Van Cauteren, raadslid, Kerkveld 1, 9290 BERLARE;
 plaatsvervangend lid: Steven Baeyens raadslid, Leopolddreef 57, 9290 BERLARE;
 plaatsvervangend lid: Cindy Roelandt, raadslid, E. Hertecantlaan 11, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

IMEWO: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 432;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO;
 Gelet op de statuten van IMEWO;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluiten van 6/02/2019 waarin Carine Meyers werd aangeduid als
effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Imewo en tevens wordt
voorgedragen voor het mandaat van RBC-lid bij Imewo;
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 Overwegende dat volgens de statuten van de opdrachthoudende vereniging IMEWO er een
onverenigbaarheid is tussen lidmaatschap algemene vergadering en lidmaatschap RBC;
 Overwegende dat Carine Meyers door de meerderheid nog steeds wordt voorgedragen als RBC-lid
en de gemeenteraad dus een nieuwe effectieve vertegenwoordiger dient aan te duiden voor de
algemene vergadering;
 Overwegende dat de aanduiding van de plaatsvervangende vertegenwoordiger in de
gemeenteraad van 6/02/2019 kan worden bestendigd, namelijk de heer Francky Verhofstadt;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Denny Wettinck als effectief vertegenwoordiger
in de algemene vergadering van Imewo.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Het besluit van 06/02/2019 betreffende IMEWO: aanduiden van een effectief en van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering in te trekken.
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van IMEWO voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Denny Wettinck, raadslid, Kruisstraat 61, 9290 BERLARE.
ART. 3
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van IMEWO voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- IMEWO, Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE;
- effectief lid: Denny Wettinck, raadslid, Kruisstraat 61, 9290 BERLARE;
- plaatsvervangend lid: Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 BERLARE.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
11.

Blijdorp III: aanduiden van 1 mandataris in de raad van bestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 432;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Blijdorp III;
 Gelet op de statuten van Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging het recht heeft 1 kandidaat-bestuurder voor
te dragen;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging bij voorkeur een lid van de gemeenteraad dient te zijn –
indien de gemeenteraad een kandidaat voordraagt die geen lid is van de gemeenteraad, dient de
voordracht uitdrukkelijk te worden gemotiveerd waarbij de deskundigheid van de kandidaat met
betrekking tot het statutaire doel van de vereniging duidelijk wordt aangetoond;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Urbain Van Boven als kandidaat-bestuurder in
raad van bestuur van Blijdorp III.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Draagt volgende persoon voor als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van Blijdorp III voor
de periode van de legislatuur 2019-2024:
Urbain Van Boven, Kerstraat 128, 9290 BERLARE.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Blijdorp III, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
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- Urbain Van Boven, Kerstraat 128, 9290 BERLARE.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
12.

Streekoverleg Waas & Dender: aanduiden van een effectief en van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het Streekoverleg Waas & Dender;
 Gelet op de statuten van Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen, afgekort
ERSV Oost-Vlaanderen, de juridische entiteit van Streekoverleg Waas & Dender;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Overwegende dat de vertegenwoordiger een lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Overwegende de mondelinge voordrachten ter zitting van Gunther Cooreman, vertegenwoordiger
en Steven Vandersnickt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Streekoverleg Waas & Dender voor de periode van de legislatuur 20192024:
Gunther Cooreman, schepen, Salvialaan 20, 9290 BERLARE
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Streekoverleg Waas & Dender voor de periode van de legislatuur
2019-2024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 BERLARE
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Streekoverleg Waas & Dender, Meulenbroekstraat 2, 92200 Hamme
- effectief lid: Gunther Cooreman, schepen, Salvialaan 20, 9290 BERLARE
- plaatsvervangend lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 BERLARE
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 1:
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking,
Schuttersweg
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Vorig jaar heeft de gemeenteraad een tonnagebeperking goedgekeurd voor onder meer de
Turfputstraat (naast nog een pak andere straten). Jammer genoeg is er toen vergeten om ook een
tonnagebeperking voor de Schuttersweg goed te keuren. Nu blijkt dat er geregeld zware
vrachtwagens +3,5 ton via deze weg rijden.
 Bij het ontwerp en de aanleg van de Schutterweg is, zeker in het eerste deel gekozen voor een
specifieke aanleg en een eenrichtingsverkeer. Dit onder meer omdat vele kinderen deze weg
gebruiken op weg naar school, wat gezien de geplande nieuwe verkaveling, enkel nog zal
toenemen. Zwaar vrachtverkeer door een dergelijke straat is dan ook volkomen uit den boze.
 Gehoord het voorstel van Gemeentebelangen om de geldende tonnagebeperking uit te breiden met
de Schuttersweg.
 Gehoord de uitleg ter zitting door raadslid Wim Arbijn
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 Gehoord de tussenkomst van schepen Meyers dat dit een tijdelijk probleem is omdat men nu in de
wijk aan het bouwen is; dat zij voorstelt dit voor te leggen aan de technische verkeerscommissie.
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Arbijn die stelt dat het net de bedoeling is van zijn voorstel
om de vrachtwagens nu te laten rondrijden via de Turfputstraat.
BESLUIT:

20 stemmen voor (De Gucht Karel, Vandersnickt Steven, Van Driessche An,
Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Verhofstadt Francky,
Zaman Marleen, Baeyens Steven, Schatteman Freddy, Haentjens Kim,
Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van de Velde Bert, Callaert Gino,
D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy)
1 onthouding (Arbijn Wim)
2 afwezig (Katja Gabriëls, Lieve Van Cauteren)

ART. 1
Het voorstel door te verwijzen naar de technische verkeerscommissie om in de Schuttersweg in beide
richtingen volgende maatregel in te voeren voor doorgaand verkeer:
“de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand
hoger is dan 3,5 ton; de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.”
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 2:
Doorgang voor paarden verbieden in de voetweg tussen
Wipakkerstraat en Tamboerkensstraat (verlengde Biesstraat).
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Een aantal buurtbewoners melden dat er geregeld paarden door deze voetweg rijden. Deze
voetweg is maximaal 2 m breed en maakt ongeveer halfweg een bocht waardoor men niet kan
zien of iemand zich op de voetweg bevindt of niet. Gezien de geringe breedte is uitwijken voor een
paard onmogelijk. Deze voetweg wordt ook veel gebruikt door kinderen op weg naar het
voetbalterrein komende van St Annaplein via de Bieststraat.
 Gehoord het voorstel van Gemeentebelangen om deze voetweg te verbieden voor paarden en aan
te duiden met de nodige verkeersborden (C15).
 Gehoord de uitleg ter zitting door raadslid Wim Arbijn waarbij hij wil benadrukken dat
Gemeentebelangen zeker niet tegen het beoefenen van de paardensport is, maar deze beslissing in
het kader van de veiligheid dient te worden genomen.
 Gehoord het voorstel van schepen Meyers om dit ter bespreking door te verwijzen naar de
technische verkeerscommissie
BESLUIT:20 stemmen voor (De Gucht Karel, Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine,
Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Verhofstadt Francky, Zaman Marleen,
Baeyens Steven, Schatteman Freddy, Haentjens Kim, Van Driessche Marc,
Wettinck Denny, Poppe Yves, Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde,
De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy)
1 onthouding (Arbijn Wim)
2 afwezig (Katja Gabriëls, Lieve Van Cauteren)
ART. 1
Het volgende voorstel door te verwijzen voor verder onderzoek naar de technische verkeerscommissie
alvorens een definitieve beslissing te nemen: “doorgang voor paarden te verbieden in de voetweg
tussen Wipakkerstraat en Tamboerkensstraat (verlengde Biesstraat); Dit aan te duiden met
verkeersbord C15.”
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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TOEGEVOEGD 3:

Principiële beslissing over Huis van het Kind

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Op eerdere vergaderingen van de gemeenteraad deelde het gemeentebestuur mee dat er werk
wordt gemaakt van de voorbereiding van een opstart van een Huis Van Het Kind in onze
gemeente.
 De CD&V-fractie heeft de mening dat dit een waardevol initiatief is. Vanuit de visie dat dit een
waardevol initiatief is, volgde de CD&V fractie een vorming waarbij de werking van bestaande
Huizen Van Het Kind werden toegelicht.
 Enkele zaken die hierbij opvielen:
 Er is een grote verscheidenheid tussen verschillende werkingen, maar het valt ons op dat het
voorzien van een fysieke locatie een must is om een goede werking uit te bouwen.
 Eveneens werd een grote meerwaarde gepercipieerd in de werkingen die zich zowel richten
naar gezinnen in (kans)armoede, maar ook naar gezinnen die zich niet in (kans)armoede
bevinden. Het aanbod kan voor alle gezinnen zinvol zijn, maar tegelijkertijd blijft het Huis Van
Het Kind een belangrijk instrument in de zeer noodzakelijk strijd tegen (kans)armoede bij
kinderen en gezinnen. De cijfers mbt (kans)armoede bij kinderen liggen in Berlare trouwens
bijzonder hoog, hoger dan in omliggende gemeenten.
 In de werking kunnen verschillende initiatieven ondergebracht worden: een aanspreekpunt
voor onthaalouders, ontmoetingsmomenten voor ouders, spel-o-theek, kinderbib en jeugdbib,
huiswerkbegeleiding, opvoedingsondersteuning, uitbouw van een pamperbank, uitbouw van
een ruilwinkel, coördinatie van aanleg van een geboortebos, aanspreekpunt voor kinderen en
gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties, … In sommige gemeenten bestaat een
systeem waarbij een extra subsidie kan verkregen worden als verschillende verenigingen
samenwerken rond één van de prioritaire doelstellingen zoals vooropgesteld door het Huis Van
Het Kind (zoals bvb het bestrijden van kansarmoede bij kinderen en gezinnen)
 De goed draaiende werkingen, worden aangestuurd door een stuurgroep die gevarieerd is
samengesteld. Deze is in de meeste gevallen niet te politiek samengesteld, maar eerder uit
personen en verenigingen die sterke affiniteit hebben met bovenstaande thema’s. Bvb
vertegenwoordigers uit scholen, Gezinsbond, …
 Deze stuurgroep wordt best reeds samengesteld een tijd voor de fysieke oprichting van het
Huis Van Het Kind.
 Het uitbouwen van een visie over de precieze doelstellingen van het Huis Van Het Kind
gebeurde in de meeste gemeenten niet enkel door het gemeentebestuur, maar in dialoog met
personen en verenigingen die sterke affiniteit hebben met bovenstaande thema’s, bvb met
scholen, Gezinsbond, … Dit gebeurde een tijdlang voor de fysieke oprichting van het Huis van
Het Kind. In dit denkproces werd ook reeds nagedacht over hoe de thema’s bij de brede
bevolking duidelijker in beeld konden gebracht worden, en dit ook weer voor de fysieke
oprichting van een Huis Van Het Kind. Een concreet voorbeeld: een elektrische bakfiets met
sensibiliserende boodschappen die op allerlei evenementen werd gezet, deze elektrische
bakfiets kon nadien via de uitleendienst worden uitgeleend.
 Gehoord de uitleg ter zitting van raadslid Steven Baeyens, zoals hierboven beschreven
 Gehoord het antwoord ter zitting van schepen Cooreman, zoals hieronder opgenomen in de
beslissing.
 Gelet op het feit dat de gemeente reeds een subsidieaanvraag indiende voor het organiseren van
het Huis van het Kind en dit bekwam.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Een principiële beslissing te nemen die stelt dat het Huis van het Kind actief inspanningen zal leveren
om (kans)armoede bij kinderen en gezinnen in onze gemeente te bestrijden, maar daarnaast
initiatieven voor alle kinderen en gezinnen zal ontplooien.
ART. 2
Voor eind juni een stuurgroep op te richten die vanuit een ruime vertegenwoordiging een
spreekwoordelijke foto maakt van de noden die in onze gemeente leven en waar het Huis van het
Kind een antwoord op zou kunnen bieden. Een coördinator aan te duiden en personeel aan te werven

15 van 17
Notulen van de gemeenteraad van 27/03/2019

na de opmaak van het nieuwe organogram, die binnenkort zal voorgelegd worden aan de vakbonden.
De coördinator dient de leidende kracht te zijn van de stuurgroep. Naast de stuurgroep (niet al te
politiek samengesteld), diverse werkgroepen op te richten.
ART. 3
Een fysieke locatie ter beschikking te stellen om de uitbouw van deze dienst alle ontwikkelingskansen
te geven, namelijk als opstart het gebouw aan de Molendreef (Kind en Gezin – consultatieruimte).
Deze locatie is toegankelijk, wat niet het geval is voor de ruimte boven de Gemeentelijke Feestzaal in
Overmere.
Niet in te gaan op het voorstel
 om de ruimte boven de Gemeentelijke Feestzaal in Overmere hiervoor te bestemmen.
 Om de nodige werken plaats te laten vinden om toegankelijkheid te garanderen voor de
ruimte boven de Gemeentelijke Feestzaal.
 Om de uitbouw van een kinderbib en jeugdbib aan deze site te koppelen. Er dienen voldoende
computers in deze kinderbib en jeugdbib voorzien te worden.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 4:

Vraag tot herwaardering van de bibliotheek in Overmere

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 CD&V vraagt een herwaardering van de bibliotheek van Overmere.
 Volgens de plannen van de meerderheidspartijen Open VLD en N-VA zal de bibliotheek van
Overmere vanaf 1 april a.s. wekelijks slechts 2 uurtjes open zijn en dit op woensdagavond.
 CD&V vreest dat dit een uitdoofscenario is en op korte termijn leidt tot een sluiting van de
bibliotheek van Overmere. Dit staat haaks op de visie van CD&V groot-Berlare.
 CD&V wil integendeel dat de bib in Overmere evolueert van een “uitleenfabriek” naar een
ontmoetings- en belevingsplek. Een plaats waar je, naast het ontlenen van kinder -en
jeugdboeken, dvd’s en speelgoed, ook rustig een krant of tijdschrift kan lezen of dankzij de wifi
gratis op het internet kan surfen.
 Daarom wil CD&V de bestaande uitleenpost verplaatsen naar de ruimte boven de gemeentelijke
feestzaal in Overmere, net naast de kinderopvang. Zo krijgt men een betere wisselwerking tussen
de kinderopvang en de bibliotheek. Door de bib dichter bij de jeugd te brengen werkt men
laagdrempelig en bereikt men ook mensen die in armoede leven of thuis geen internet hebben.
 Gehoord de uitleg ter zitting door raadslid Marleen Zaman, zoals hierboven beschreven
 Gehoord het antwoord van schepen Meyers: de Bib zit daar centraal in Overmere aan het
vernieuwd Boerenkrijgpark. De cijfers spreken voor zich: Ontlening in Overmere: 126 mensen
leenden een boek in 2018. 38% ervan waren ontleningen vanuit de school. De aanbreng van
boeken: dat wordt op transport gezet en is ter beschikking op aanvraag. Op vrijdag waren er in het
verleden hooguit 4 bezoekers op 2 uur. Qua efficiëntie is dit niet verantwoord om dit in stand te
houden. Wil de school dat het nog dichter komt?
 Raadslid Zaman reageert dat ze niet reageert vanuit de school, maar als gemeenteraadslid.
 Gehoord de tussenkomst van schepen Meyers dat men in Dendermonde alle kleine bibliotheken
heeft gesloten;
 Raadslid Zaman brengt in dat andere buurtgemeenten, zoals Wichelen, wel hun bibliotheken in de
deelgemeenten op peil houden en dat dit dan een echt ontmoetingscentrum geworden is.
 Gehoord schepen Meyers die stelt dat de bib geen ontmoetingscentrum dient te zijn, maar dat het
enkel gaat om het halen en brengen van een boek.
 Gehoord de verdere discussie hieromtrent.
BESLUIT: 15 stemmen voor (De Gucht Karel, Vandersnickt Steven, Van Driessche An,
Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Arbijn Wim, Schatteman Freddy,
Haentjens Kim, Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Callaert Gino, De Backer Ruben,
Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy)
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6 stemmen tegen (Verhofstadt Francky, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Poppe Yves,
Van de Velde Bert, D'heer Hilde)
2 afwezig (Katja Gabriëls, Lieve Van Cauteren)
ART. 1
Het voorstel om de bibliotheek te Overmere te verplaatsen naar de ruimte boven de gemeenteijke
feestzaal in Overmere, net naast de kinderopvang en te laten evolueren naar een ontmoetings-en
belevingsplek niet goed te keuren.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
13.

Mondelinge vragen

Er wordt ingegaan op volgende mondelinge vragen van raadsleden.
Vraag van raadslid Cindy Roelandt : Kan er in Berlare ook ingegaan worden op de oproep om meer
vrouwelijke straatnamen in te voeren?
Antwoord van voorzitter Karel De Gucht: Het moet dan om overleden vrouwen gaan. Suggesties zijn
welkom.
Vraag van raadslid Hilde D’Heer: Is er reeds een evaluatie gebeurd over gewijzigde verkeerssituatie
Dorp en kan er dan inspraak gebeuren van de buurtbewoners?
Antwoord van schepen Carine Meyers: De evaluatie is nog niet gebeurd, maar zal opgenomen worden
en de buren zullen worden betrokken.
Vraag van raadslid Yves Poppe: Zijn er flankerende maatregelen genomen bij het invoeren van de
gewijzigde diensturen? Kan men bvb online een afspraak maken?
Antwoord van schepen Steven Vandersnickt: Men kan mailen en bellen om afspraken te maken. Een
online systeem wordt nog uitgewerkt.
Raadslid Poppe stelt dat er toch eerst maatregelen moeten genomen worden vooraleer dit in te
voeren.
Vraag van raadslid Cindy Roelandt: in verband met het skatepark: kunnen er zaken veranderd
worden? bvb meer vuilbakken om te sorteren in de vakantie en meer zitbanken? Dit is een vraag van
de jongeren zelf.
Antwoord van schepen Van Driessche: Vragen zijn nog niet tot bij ons gekomen; De jongeren kunnen
best doorverwezen worden om problemen en suggesties te melden aan de dienst Vrije Tijd.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 21 uur.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

Karel De Gucht
voorzitter
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