Agenda
Zitting van de Gemeenteraad van 2 maart 2020 om 20.00 uur te Dorp 22,
9290 Berlare
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 18 december 2019;
2.
Bekrachtigen van de gebruiksovereenkomst Huis van het Kind Berlare-VZW Thuishulp
(consultatiebureau);
3.
Bekrachtigen besluit college van burgemeester en schepenen: politieverordening Ronde van
Vlaanderen 2020;
4.
Bekrachtigen besluit college van burgemeester en schepenen: toetreden tot interlokale
vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' en goedkeuren convenant tussen de interlokale
vereniging en Peloton;
5.
Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer voor Golazo;
6.
Opheffen van het verbod tot watercaptatie en alle vormen van waterrecreatie binnen een straal
van 100m rond bloei/drijflaag blauwalgen op het Donkmeer;
7.
Goedkeuren subsidiereglement sterilisatie/castratie huiskatten;
8.
Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze groenonderhoud en -aanleg door projecten
sociale economie 2020;
9.
Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze: uitbreken, leveren, plaatsen en afwerken
aluminium ramen (Huis van het kind);
10. Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze voor de opdracht "Aanleg verbindingspad
Brugstraat/Scheldedijk";
11. Beslissen tot toetreden tot opdrachtencentrale Facilitair Bedrijf Vlaamse Overheid gemeenschappelijke goederen/ diensten en aankoop bestelwagen (Perceel 4).;
12. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst rioleringsproject Waterhoek-Quote;
13. Goedkeuren herinrichting BMX-zone Sportpark Overmere;
14. Goedkeuren nominatieve subsidie voor 'Project Thor Donkmeer';
15. Goedkeuren gebruiksovereenkomst voor gezamenlijke werking Onthaalpoort Donkmeer met
vzw Durme;
16. Hervaststellen van het begrip dagelijks bestuur;
17. Bepalen van de voorwaarden van het visum van de financieel directeur;
18. Nakomen financiële verplichten aan het OCMW: delegatie;
19. Kennisnemen rapportering klachtenbehandeling 2019;
20. Goedkeuren ondersteuningskader Rode Kruis Berlare tot en met 2025;
21. Kennisnemen rapportering extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;
verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt; en alle
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt;
22. Kennisnemen procedure uitbatingsrecht cafetaria sporthal Berlare;
23. Vaststellen definitie begrip dagelijks personeelsbeheer;
24. Voordragen kandidaat voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van De Watergroep
cvba voor de periode juni 2020 - juni 2025;

25. Goedkeuren facultatieve verlofdagen gemeenteschool Uitbergen schooljaar 2020-2021;
26. Beslissing tot toetreding tot Poolstok CVBA;
27. Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Berlare Wilgenpark;
28. Opheffen toekennen toelage aan ouders van een kind met een handicap;
29. Opheffen mantelzorgpremie;
TOEGEVOEGD 1: Beslissen tot onderzoek en opstart fietsbibliotheek in de gemeente Berlare;
TOEGEVOEGD 2: Goedkeuren onderzoek aanbod alternatieven kerstboomverbranding voor onze
verenigingen en inwoners;
30. Mondelinge vragen.
BESLOTEN ZITTING
31. Kennisnemen bijkomende politieke afvaardiging van de milieuraad voor de legislatuur 20192025;
32. Behandelen vraag tot annuleren huurkost Festivalhal Donkmeer wegens overmacht.

