Bekendmakingen beslissingen Gemeenteraad van 18/09/2019 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Goedkeuren huishoudelijk reglement intergemeentelijk overlegplatform "organisatie
energieloket" van vzw BEA
DE RAAD,
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Overwegende dat v.z.w. BEA als lokale entiteit erkend is door het Fonds ter Reductie van de
Globale Energiekost (FRGE), zoals opgericht bij Koninklijk Besluit van 9/03/2006, en dat v.z.w. BEA
zodoende goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen verstrekt;
 Overwegende artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Overheid van 28/09/2018 over het lokaal
woonbeleid.
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 16/09/2015 artikel 1 laatste lid, artikel 17 laatste lid
en artikel 20.2 houdende overeenkomst tussen gemeentebestuur Berlare en vzw BEA.
 Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2018 waarin werd beslist om de
energieleningen vanaf 2019 enkel nog toe te kennen aan prioritaire doelgroep en de Energiehuizen
werden geheroriënteerd.
 Overwegende dat met een Vlaamse Energielening werken kunnen gefinancierd worden waardoor
energie bespaard wordt in woningen;
 Overwegende dat je als burger die tot prioritaire doelgroep behoord een energielening kan krijgen
voor volgende werken:
o dak, vloer en muur isoleren;
o hoogrendementsglas plaatsen of ramen vervangen;
o een oude verwarmingsketel vervangen door een condensatieketel of een
warmtepomp;
o een zonneboiler plaatsen;
o fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen;
o een geothermische warmtepomp plaatsen;
o thermostatische kranen plaatsen;
o een kamerthermosstaat met programmeermogelijkheden plaatsen;
o een verwarmingsketel onderhouden;
o een energie-audit laten uitvoeren;
 Overwegende dat voor één woning maximaal 15.000,00 euro kan geleend worden lenen, en dat dit
bedrag moet terugbetaald worden over een periode van maximaal 10 jaar;
 Overwegende dat de intrest 0% bedraagt. Dat het hierbij gaat om volgende doelgroepen:
o personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
(klevertje eindigt op 1);
o huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan €
18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste;
o personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen
betalen;
o personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet
kunnen betalen;
o beschermde afnemers;
o gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro
verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen
van 3 jaar terug).

 Overwegende dat een energielening aangevraagd kan worden bij een Lokale Entiteit in de
gemeente en er dus enkel een lening kan aangevraagd worden als er in de gemeente zo’n Lokale
Entiteit is;
 Overwegende dat gemeente Berlare voor het verstrekken van de Vlaamse Energielening een
beroep wenst te doen op v.z.w. BEA, die sinds 2011 expertise heeft opgebouwd en dat de v.z.w.
BEA haar personeelsleden en expertise zal ter beschikking stellen tegen vergoeding;
 Overwegende dat partijen overeengekomen zijn dat de v.z.w. BEA diensten zal verlenen aan
gemeente Berlare in overeenstemming met de geformuleerde voorwaarden en modaliteiten zoals
opgenomen in een samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst:
o
Basispakket:
 Informeren en communiceren (energiebeleidsmaatregelen, premies en
leningen, energetische renovatie)
 Ondersteunen (V-test, aanvragen premies, aanvragen offertes)
 Verstrekken en beheren van de 0% energielening (inclusief ontzorging +
begeleiding van doelgroep bij uitvoering werken
 Ontzorging van bewoners met een energielening aangegaan bij de
financiële sector + begeleiding en ondersteuning bij uitvoering werken
 Coördineren en doorverwijzen
o
Aanvullend pakket:
 Bv. initiëren, organiseren of ondersteunen van groepsaankopen
 Coördinatie van en ondersteuning bij collectieve renovaties en
wijkprojecten (bv. See2do / prikkel)
 Verstrekken van doorgedreven renovatieadvies.
 Overwegende dat het Vlaamse Energieagentschap v.z.w. BEA erkent als lokale entiteit ten behoeve
van de inwoners van gemeente Berlare;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting met tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1 DOEL:
Energiehuis vzw BEA kreeg bij beslissing van de Vlaamse Regering dd. 14 december 2018 een
uitbreiding van takenpakket. Hierin staat oa. beschreven dat de burger toegang dient te krijgen tot de
bestaande informatie en begeleiding bij z’n energetische vragen, via een uniek energieloket.
Het intergemeentelijk overlegplatform dient ertoe om de werking van de lokale loketten te verfijnen
en verder uit te bouwen tot deze unieke energieloketten.
De 9 gemeenten van het werkingsgebied (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne,
Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele) en Energiehuis vzw BEA, engageren zich om deze loketfunctie
vanuit dit overlegplaform verder vorm te geven. Ook de provincie O.-Vlaanderen, Fluvius en minstens
de lokale energiesnoeiers worden hierbij betrokken.
ART. 2: SAMENSTELLING
Energiehuis vzw BEA vaardigt volgende personen af voor het intergemeentelijk overlegplaform :
 de voorzitter van vzw BEA (schepen bevoegd voor Energie) (+ vervanger ondervoorzitter vzw
BEA)
 één van de ondervoorzitters vzw BEA de teamverantwoordelijke van vzw BEA (+ vervanger)
De 9 gemeenten van het werkingsgebied (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne,
Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele) vaardigen vanuit hun gemeente volgende personen af voor het
intergemeentelijk overlegplatform :
 1 ambtelijk vertegenwoordiger (+ vervanger)
 1 bevoegd schepen (+ vervanger)
De Provincie O.-Vl., Fluvius en de lokale energiesnoeiers vaardigen volgende personen af voor het
intergemeentelijk overlegplatform :
 1 afgevaardigde (+ vervanger)
Bovengenoemde afgevaardigden zijn stemgerechtigd.
De secretaris van vzw BEA (+ vervanger) zal als niet-stemgerechtigde deskundige de samenkomsten
van het overlegplatform bijwonen om administratief bij te staan.

Andere partners of stakeholders kunnen steeds als niet-stemgerechtigde deskundige uitgenodigd
worden om deel te nemen aan de overlegmomenten van het Intergemeentelijk overlegplatform.
ART.3: VOORZITTERSCHAP:
Het voorzitterschap wordt opgenomen door de voorzitter van Energiehuis vzw BEA (schepen bevoegd
voor Energie).
ART. 4: SECRETARIAAT:
Energiehuis vzw BEA staat in voor het secretariaat van dit intergemeentelijk overlegplatform
(uitnodigingen, verslaggeving, reservatie vergaderzalen)
ART.5: WERKING:
FREQUENTIE:
Het Intergemeentelijk overlegplatform zal zo dikwijls bijeen komen als de opdracht het vereist en
tenminste 4 maal per jaar, of telkens wanneer 1/3 van de leden erom verzoeken.
BIJEENROEPING:
Door de voorzitter.
Minstens 8 kalenderdagen vóórafgaandelijk aan de vergadering.
Via e-mail, tenzij een lid uitdrukkelijk vraagt om een uitnodiging per post te ontvangen.
De uitnodiging omvat de vermelding van de locatie, dag en uur, alsook een bijhorende agenda.
AGENDA:
Vanuit het secretariaat zullen de nodige agendapunten geagendeerd worden. Iedere gemeente kan
via z’n afgevaardigden agendapunten aanreiken via het secretariaat. Deze agendapunten worden (na
oproep vanwege het secretariaat) voorafgaandelijk op het versturen van de uitnodiging en agenda
aan het secretariaat overgemaakt.
WIJZE VAN VERGADEREN:
De voorzitter zit de vergadering voor. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt het jongste lid in jaren
het voorzitterschap waar. De vergaderingen zijn in principe gesloten.
AANWEZIGHEIDSQUORUM:
De beraadslaging en stemming is pas geldig indien minstens de helft van de stemgerechtigde leden
aanwezig is.
Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan het Intergemeentelijk overlegplatform, op haar
eerstvolgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, geldig beslissen over de agendapunten
die geagendeerd waren op de vergadering waarop er onvoldoende aanwezigen waren.
De tweede oproeping moet gebeuren overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement,
behalve dat de termijn teruggebracht wordt tot 2 dagen met vermelding van de 2 de oproep.
WIJZE VAN STEMMEN:
Gelet op de adviserende functie van het Intergemeentelijk Overlegplatform, worden de beslissingen
genomen bij consensus.
VERSLAGGEVING :
Opgemaakt door de secretaris van Energiehuis vzw BEA.
Wordt binnen de 14 kalenderdagen na de vergadering overgemaakt aan de stemgerechtigde leden
(effectieven en plaatsvervangers).
Via e-mail of, op uitdrukkelijk verzoek, per post.
Het verslag wordt ter kennisgeving en ter ondersteuning van de geformuleerde voorstellen vanuit het
Intergemeentelijk overlegplatform, voorgelegd aan de eerstvolgende Raad van Bestuur van vzw BEA.
ART.6: ADVIESVERLENING:
De materies waarover het overlegplatform een advies moet geven, worden besproken inclusief
informatieverstrekking, beraadslaging en formulering van de tekst die ter stemming wordt voorgelegd.

Het advies wordt aansluitend aan het secretariaat van Energiehuis vzw BEA overgemaakt. Het
secretariaat agendeert dit advies op de eerstvolgende zitting van de Raad van Bestuur van
Energiehuis vzw BEA.
Het overlegplatform kan per advies 2 vertegenwoordigers vanuit het overlegplatform afvaardigen naar
de zitting van de Raad van Bestuur van Energiehuis vzw BEA. Deze afgevaardigden kunnen de zitting
van de Raad van Bestuur van Energiehuis vzw BEA als deskundige bijwonen. Zij worden hiertoe
uitgenodigd vanwege het secretariaat.
Deze afvaardiging is bedoeld om de adviezen toe te lichten.
De Raad van Bestuur van Energiehuis vzw BEA neemt hierop kennis van de geformuleerde en
toegelichte adviezen en neemt hierrond binnen de 30 kalenderdagen de nodige beslissingen.
Indien de Raad van Bestuur van Energiehuis vzw BEA afwijkt van het advies, moet het deze beslissing
motiveren.
ART.7: ONDERSTEUNING VANWEGE ENERGIEHUIS VZW BEA:
LOGISTIEKE STEUN
Faciliteiten voor het versturen van uitnodigingen en verslagen, vergaderruimte, didactische
apparatuur en fotokopieermogelijkheden.
PERSONELE STEUN
Energiehuis vzw BEA stelt personeel ter beschikking die het secretariaat van het Intergemeentelijk
overlegplatform op zich neemt.
ART.8 WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT :
De vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement, is een bevoegdheid van het
Intergemeentelijk overlegplatform en Energiehuis vzw BEA.
Wijzigingen gebeuren bij dubbele 2/3 meerderheid (2/3 van de stemgerechtigde leden zijn aanwezig
en 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden gaat hiermee akkoord).
ART. 9: INWERKINGTREDING :
Dit huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Intergemeentelijk
overlegplatform en wordt aansluitend goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Energiehuis vzw
BEA.
Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de Raad van Bestuur van Energiehuis vzw
BEA.
Goedkeuren statuten milieuraad
DE RAAD,
 Gelet op van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder art. 304 inzake
adviesraden;
 Gelet op het decreet van 5/04/1995 betreffende algemene bepaling milieubeleid;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2002 betreffende provinciale en
gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21/04/2009 betreffende de statuten milieuraad;
 Overwegende dat een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur geen verplichte raad meer is
als gevolg van het aflopen van het milieuconvenant eind 2013;
 Overwegende dat het behoud van de raad een meerwaarde betekent voor de gemeente, zeker in
functie van het Burgemeestersconvenant;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Het gemeenteraadsbesluit van 21/04/2009 betreffende de statuten van de milieuraad wordt met
ingang van heden opgeheven. De statuten worden als volgt vastgesteld:
Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur

Oprichting en zetel
Artikel 1
In gemeente Berlare wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad
genoemd, opgericht en erkend als adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden.
De zetel van de milieuraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente.
Doelstelling
Artikel 2
De adviesraad heeft een louter adviserende functie. Ze mag dus nooit zelf beslissen over een
probleem, enkel een advies verstrekken aan de gemeente Berlare.
Artikel 3
De milieuraad heeft de volgende doelstellingen:
 De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap
en de natuur in de gemeente.
 De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de
gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
 De milieuraad speelt een actieve rol in het uiteenzetten van ideeën voor het behalen van de
doelstellingen in het Burgemeestersconvenant (klimaatactieplan) en bekijkt waar het verschil
kan gemaakt worden op lokaal niveau.
 De milieuraad gedraagt zich als “challenger” en beoogt het scherp houden van het bestuur op
vlak van milieu- en natuuraangelegenheden.
Samenstelling
Artikel 4
De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden, woonachtig in
Berlare. De milieuraad kan ook beroep doen op deskundigen.
De stemgerechtigde leden van de milieuraad kiezen een voorzitter.
Het samenwerken met andere gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd.
§1. Vertegenwoordigers van verenigingen/organisaties/instellingen met stemrecht
Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de
werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt
in de milieu- en natuurproblematiek:
Volgende organisaties/verenigingen worden uitgenodigd om één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger af te vaardigen:










milieu- en natuurverenigingen;
werknemersverenigingen;
werkgeversverenigingen;
handelaarsverenigingen;
wildbeheerseenheden;
land- en tuinbouwersverenigingen;
toeristische verenigingen;
onderwijsinstellingen;
en jeugdverenigingen.

§2. Geïnteresseerde burgers
Geïnteresseerde burgers kunnen zich aanmelden om lid te worden van de milieuraad bij het begin van
een nieuw mandaatperiode. Deze burgers duiden samen drie leden en drie plaatsvervangende leden
aan die stemgerechtigd zijn. De andere geïnteresseerde burgers zetelen als niet stemgerechtigd.
Burgers, die eveneens personeelslid zijn van gemeente Berlare of OCMW Berlare, kunnen niet
aangeduid worden als stemgerechtigd.
Gemeenteraadsleden of leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen zich niet
aanmelden als geïnteresseerde burgers.
§3. Politieke vertegenwoordigingen en leden van rechtswege
Elke politieke fractie heeft het recht om één vertegenwoordiger aan te duiden om de fractie af te
vaardigen, alsook een plaatsvervanger. De politieke vertegenwoordiging heeft geen stemrecht.

Leden van rechtswege, zonder stemrecht, zijn:
 schepen belast met natuur en milieu
 Medewerker dienst vergunningen
§4. Deskundigen
De milieuraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te doen op
deskundigen. Deze deskundigen zetelen als waarnemers en nemen daardoor deel aan de discussies,
maar zij hebben geen stemrecht.
§5. Voorzitter en secretaris
De voorzitter van de milieuraad wordt gekozen door, maar niet noodzakelijk uit, de stemgerechtigde
leden. Noch de burgemeester, noch de schepen, noch een vertegenwoordiger van een politieke
fractie, noch een ambtenaar werkzaam op gemeentelijk/OCMW niveau kan voorzitter worden van de
milieuraad.
Een medewerker van de gemeentelijke dienst vergunningen wordt aangeduid als secretaris.
§6. Samenwerking met andere gemeentelijke adviesraden
Het samenwerken van de verschillende gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd. De
bestaande gemeentelijke adviesraden kunnen elk een vertegenwoordiger aanduiden die de
communicatie met de milieuraad verzorgt.
Deze vertegenwoordiger heeft een dubbele taak: (1) de in hun adviesraad naar voor gekomen
onderwerpen inzake milieu en natuur laten zij aan bod komen in de milieuraad en (2) de in de
milieuraad behandelde onderwerpen die hun belangensfeer raken, bespreken zij in de eigen
adviesraad.
Artikel 5
Ten hoogste twee derde van de leden van de raad is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is,
kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
Huishoudelijk reglement
Artikel 6
De milieuraad stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van de milieuraad en de
niet in de statuten voorziene procedures en taken regelt. Dit reglement zal ter bekrachtiging
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Wijziging statuten
Artikel 7
De gemeenteraad kan eenzijdig de statuten van de milieuraad wijzigen bij gewone meerderheid.
Artikel 8
De milieuraad kan een wijziging van de statuten voorstellen wanneer het voorstel tot wijziging in de
agenda van de Algemene Vergadering is vermeld en 2/3 van de stemgerechtigde leden op deze
vergadering aanwezig zijn. Indien dit aantal niet wordt bereikt, dan komt de Algemene Vergadering
opnieuw samen binnen de veertien dagen. De statuten kunnen dan worden gewijzigd, ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Een wijziging kan pas aan de gemeenteraad worden voorgelegd mits het voorstel tot wijziging 2/3 van
de geldig uitgebrachte stemmen behaalt.
Artikel 9
De definitieve vaststelling van de leden van de milieuraad wordt ter kennisgeving meegedeeld aan de
gemeenteraad.
ART. 2
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan:
 dienst vergunningen
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

Goedkeuren tariefafwijking Festivalhal Donkmeer voor vzw D&V Fest
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 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 D&V Fest vzw, met maatschappelijke zetel Blikstraat 83 te 9340 Lede
en vertegenwoordigd door Dirk Bauters en Vanessa Chinitor, tot tariefafwijking voor gebruik van
de Festivalhal Donkmeer van 17/12/2019 tot 08/01/2018 voor de organisatie van ICEFEST 2019;
 Overwegende dat ICEFEST 2019 volgens het tariefreglement ingedeeld wordt onder categorie E –
alle andere;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30/08/2019 voorstelt
om tariefafwijking toe te staan aan D&V Fest vzw voor de organisatie van ICEFEST in Festivalhal
Donkmeer van 17/12/2019 t.e.m. 08/01/2018 op voorwaarde dat geen inkomgeld gevraagd wordt
voor de door betrokkene georganiseerde activiteiten;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30/08/2019 voorstelt
om een tarief aan te rekenen van 7.425,00 euro (tarief categorie C – alle andere Berlaarse
verenigingen), vermeerderd met de energiekosten;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Staat een afwijking toe op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan D&V
Fest vzw, met maatschappelijke zetel Blikstraat 83 te 9340 Lede, voor gebruik van 17/12/2019 t.e.m.
08/01/2018. De organisator zal een tarief aangerekend worden van 7.425,00 euro, vermeerderd met
de energiekosten.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- D&V Fest vzw , t.a.v. de heer Dirk Bauters, Blikstraat 83, 9340 LEDE;
- de financieel directeur;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Goedkeuren gewijzigd arbeidsreglement Interlokale Vereniging Scholengemeenschap
Scheldeland
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder de artikelen 41 en
42;
 Gelet op de wet van 08/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
 Gelet op de wet van 18/12/2002 tot wijziging van de wet van 08/04/1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen;
 Gelet op het decreet van 27/03/1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
 Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 met latere wijzigingen;
 Gelet op het decreet van 02/04/2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad;
 Gelet op de wet van 19/12/1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/04/2018 houdende goedkeuring van een aangepast
arbeidsreglement voor de scholengemeenschap Scheldeland;

 Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen personeel en
het schoolbestuur;
 Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs,
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing
zijn;
 Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten
om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel
en het schoolbestuur;
 Overwegende dat het aangewezen is om dit arbeidsreglement aan te passen aan de huidige
regelgeving en de gewijzigde gegevens;
 Gelet op het recent model van gewijzigd arbeidsreglement van OVSG;
 Overwegende dat het bovendien aangewezen is van de integrale tekst te vervangen om verder
gemakkelijk te werken;
 Overwegende de bespreking in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Scheldeland van 25/01/2019 en de consensus hierbij om het
arbeidsreglement bij te stellen;
 Gelet op het akkoord tussen het beheerscomité en de representatieve vakorganisaties en het erbij
horende protocol van akkoord van 1/07/2019;
 Gelet op het advies van de schoolraad van 5/09/2019;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft het bestaande arbeidsreglement van Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Scheldeland,
waartoe de gemeentelijke basisschool Uitbergen hoort, op met ingang van heden.
ART. 2
Keurt het gewijzigde arbeidsreglement van Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Scheldeland,
waartoe de gemeentelijke basisschool Uitbergen hoort, goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van
dit reglement gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Scheldeland;
- directie van de gemeentelijke basisschool Uitbergen.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

