Reglement op het aansluiten op de openbare riolering (goedgekeurd in
zitting van 1 februari 2017)
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 18/12/2008 houdende ondertekening van de overeenkomst
tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Berlare betreffende de
uitbouw, het onderhoud en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel met als bijlage de
takenlijst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel;
 Gelet op de gewijzigde benaming waardoor Berlare inmiddels als RioPACT-gemeente wordt
beschouwd;
 Gelet op het ministerieel besluit van 01/07/2011 betreffende goedkeuring van het Algemene
Waterverkoopreglement;
 Gelet op het ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en
de privéwaterafvoer, gewijzigd bij ministerieel besluit van 22/04/2014;
 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14/12/2016 waarbij goedkeuring werd verleend aan de
RioPACT-gemeente samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2017;
 Overwegende dat De Watergroep inmiddels over heel wat expertise beschikt inzake het uitvoeren
van rioolaansluitingen en dat zij over de middelen en mogelijkheden beschikt om dergelijke
aanvragen snel en efficiënt te kunnen behandelen;
 Overwegende dat geopteerd wordt om De Watergroep te laten instaan voor het gehele traject van
aanvraag tot uitvoering en facturatie, dit ter bevordering van een snelle en efficiënte afhandeling;
 Overwegende dat geopteerd wordt om enkel bij de aanwezigheid van een gescheiden openbaar
rioolstelsel de verplichting op te leggen tot het voorzien van een afzonderlijke RWA- als een DWAaansluiting;
 Overwegende het voorstel om de mogelijkheid van een gemeentelijke tussenkomst te voorzien bij
een aansluitkost van meer dan 1.000,00 euro (excl. btw). Deze mogelijkheid geldt echter niet voor
verkavelingen, appartementsgebouwen en meergezinswoningen;
 Overwegende dat de uitbetaling van de toelagen per trimester aan het college van burgemeester
en schepenen ter goedkeuring zal worden voorgelegd;
 Overwegende dat, met het goedkeuren van dit nieuwe reglement, het gemeenteraadsbesluit van
18/12/2013 houdende het goedkeuren van wijzigingen in het retributiereglement op het aansluiten
van woningen op het rioleringsnet dient te worden opgeheven;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Vandoolaeghe hoe het college de gemeentelijke tussenkomst ziet
bij facturen boven 1.000,00 euro excl. btw;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die stelt dat gemeente Berlare in principe de
volledige meerkost ten laste neemt, tenzij de aanvrager afwijkt van aansluiting op een reeds
aanwezig putje;
 Gehoord de vraag in de marge van raadslid Marc Van Driessche met betrekking tot de stand van
zaken in het rioleringsdossier Loereveldstraat/Bontinckstraat en het antwoord hierop van
burgemeester Gabriëls dat een infovergadering voor buurtbewoners gepland staat op 23 februari
2017.

BESLUIT:

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

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende het goedkeuren van wijzigingen in het
retributiereglement op het aansluiten van woningen op het rioleringsnet op met ingang van 1 maart
2017.
ART. 2
De werken voor het realiseren van een aansluiting op de openbare riolering worden vanaf 1 maart
2017 verplicht door De Watergroep uitgevoerd, binnen de overeenkomst als RioPACT-gemeente.
ART. 3
De werken worden integraal aangerekend en door De Watergroep rechtstreeks aan de klant
gefactureerd op basis van de door de aanvrager goedgekeurde offerte en opmeting na uitvoering van
de werken.
ART. 4
Enkel bij de aanwezigheid van een gescheiden openbaar rioolstelsel wordt de verplichting opgelegd
tot het voorzien van een afzonderlijke RWA- als een DWA-aansluiting.
ART. 5
Gemeente Berlare kan een tegemoetkoming verlenen wanneer de aansluitingskost voor een
huisaansluiting meer dan 1.000,00 euro (excl. btw) bedraagt. Deze regeling is niet van toepassing op
verkavelingen, appartementsgebouwen of meergezinswoningen.
ART. 6
Om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten, dient de aanvrager op eigen initiatief bij de
gemeente Berlare een aanvraag in te dienen door afgifte van een kopie van de betaalde factuur en
betalingsbewijs.
ART. 7
Het college van burgemeester en schepenen zal per trimester de aanvragen voor de uitkering van de
tegemoetkomingen behandelen.
ART. 8
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 9
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
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