Bekendmakingen beslissingen Gemeenteraad van 02/03/2020 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Bekrachtigen besluit college van burgemeester en schepenen: politieverordening Ronde
van Vlaanderen 2020
DE RAAD,
 Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968;
 Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
 Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alleterreinwedstrijden;
 Gelet op de omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglementering
van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;
 Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
 Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
 Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
 Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
 Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel
119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse
bepalingen;
 Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
 Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de
stad/gemeente;
 Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen;
 Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op
het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een
beheer op nationaal niveau vereisen;
 Gelet op het KB van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak
van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
 Overwegende dat op zondag 5 april 2020 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames
elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
 Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met
zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;

 Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de
wielerwedstrijd worden georganiseerd;
 Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich
al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van
deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden;
 Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten
op dezelfde locatie aangewezen is;
 Overwegende dat het wenselijk is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling
de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de
overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken;
 Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van
de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen
garanderen:
 voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
 voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de
reisweg en de bestuurlijke overheid;
 voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat
de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17/01/2020 waarin het
deze politieverordening omwille van de timing alvast goedkeurt en deze verordening nu ter
bekrachtiging voorlegt aan de gemeenteraad;
 Overwegende dat de politieverordening volledig in lijn ligt met de versie van de voorbije drie jaar
die telkens door de gemeenteraad werden behandeld en goedgekeurd; dat het college van
burgemeester en schepenen dus deze verordening heeft goedgekeurd in lijn met vorige
beslissingen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:
ART. 1
Bekrachtigt onderstaande politieverordening, goedgekeurd in het college van burgemeester en
schepenen van 17/01/2020:
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare
weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 5 april 2020 slechts
toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats
heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari 2020
bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden:
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van
haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze
publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, ….).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
Artikel 2

Ten laatste op 20 maart 2020 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers
hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de
vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
zonecommandant van de hulpverleningszone bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als
motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een besloten
plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een
inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking
wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de
burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te
bevatten opgesomd in artikel 1.
Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken
te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te
huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …
Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop
op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone
definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van
Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op
1 februari 2020 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De
melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met
de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor
de hele veiligheidszone.
Artikel 8

Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
Artikel 9 : Normatief kader
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te
toetsen (bijlage):
 gemeenteraadsbesluit van 14 september 2016 houdende het goedkeuren van het gewijzigde
algemene politiereglement en de aanvulling van 24 januari 2018
 gemeenteraadsbesluit van 20 november 2019 houdende het goedkeuren van het gewijzigd
reglement belasting inname openbaar domein
 gemeenteraadsbesluit van 20 november 2019 houdende het goedkeuren van het gewijzigd
reglement belasting inname privaat domein
Artikel 10 : Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft
met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht
voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig
kan worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de
openbare orde een randactiviteit verbieden.
ART. 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het Bestuursdecreet en decreet
lokaal bestuur.
Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer voor Golazo
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 Golazo, met maatschappelijke zetel Schoebroekstraat 8 te 3583 PaalBeringen, tot tariefvrijstelling voor gebruik van Festivalhal Donkmeer op 04/04/2020 voor de
organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen;
 Overwegende dat Golazo volgens het tariefreglement ingedeeld wordt onder categorie E – alle
andere;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17/01/2020 voorstelt
om tariefvrijstelling toe te staan aan Golazo voor de organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor
wielertoeristen in en rond Festivalhal Donkmeer op 04/04/2020 omwille van de bovenlokale
uitstraling van het event en omdat Berlare de titel ‘Dorp van de Ronde’ voert;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag;
 Gehoord de motivatie van de tegenstemmen door de fracties Sp.a/Groen en CD&V: Golazo is een
internationale, winstgevende organisatie terwijl lokale verenigingen wel huurtarief voor Festivalhal
Donkmeer betalen;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat het gaat om het terbeschikking stellen van
de infrastructuur als bevoorradingspost voor de Ronde van Vlaanderen Cyclo Tour (liefhebbers)

voor slechts twee uur, zonder drankverkoop. De stop aan het Donkmeer is een meerwaarde in het
aanprijzen van deze site als toeristische plaats.
BESLUIT:

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

ART. 1
een afwijking toe te staan op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan
Golazo, met maatschappelijke zetel Schoebroekstraat 8 te 3583 Paal-Beringen, voor gebruik op
04/04/2020. De organisator zal geen tarief aangerekend worden.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- ABB, digitaal loket;
- Golazo, Schoebroekstraat 8 te 3583 PAAL-BERINGEN;
- 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.
Opheffen van het verbod tot watercaptatie en alle vormen van waterrecreatie binnen een
straal van 100m rond bloei/drijflaag blauwalgen op het Donkmeer
DE RAAD,
 Gelet op artikel 40 het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten tot taak hebben te
voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 Gelet op het burgemeesterbesluit bij hoogdringendheid van 5/07/2019 betreffende het verbod
watercaptatie en waterrecreatie nabij blauwalgen, dat werd bekrachtigd in de gemeenteraad van
29/07/2019;
 Overwegende de laboresultaten van 7/02/2020 en de mededeling van de Vlaamse
Milieumaatschappij van 17/02/2020 dat als gevolg van de laboresultaten gemeente Berlare het
verbod kan opheffen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Karel De Gucht)

ART. 1
Het verbod tot watercaptatie en alle vormen van waterrecreatie binnen een straal van 100m van de
bloei/drijflaag op het Donkmeer op te heffen.
ART. 2
Het algemeen visverbod binnen een straal van 100m van de bloei/drijflaag op het Donkmeer wordt
hierbij ook opgeheven.
ART. 3
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- Vlaamse Milieumaatschappij
- de griffie van de politierechtbank;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren.
ART. 4

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Goedkeuren subsidiereglement sterilisatie/castratie huiskatten
DE RAAD,
 Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1/04/2018 betreffende het steriliseren van elke
kat voor de leeftijd van 5 maand;
 Overwegende dat het stimuleren van het steriliseren/castreren van huiskatten de populatie onder
de zwerfkatten zal verminderen en dat gemeente Berlare hiervoor een korte impulssubsidie wil
aanbieden tot 31 december 2020;
 Overwegende dat elke inwoner van Berlare een subsidie kan ontvangen voor maximum 2
katten/gezin/adres;
 Overwegende dat de ingreep bij elke erkende dierenarts kan uitgevoerd worden;
 Overwegende dat de subsidie enkel kan uitbetaald worden indien de kat gechipt is;
 Overwegende dat de ingreep moet aangetoond worden via een gemeentelijk attest, ingevuld door
een erkende dierenarts;
 Overwegende het voorstel om voor een sterilisatie van een kattin een subsidie van 45,00 euro uit
te betalen en voor de castratie van een kater 25,00 euro;
 Overwegende dat het subsidiereglement eindigt op 31 december 2020;
 Gehoord de toelichting en de tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag;
 Gehoord het engagement van schepen Van Boven om de problematiek van zwerfkatten tussen
twee vangacties in, te bespreken met Rato vzw.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Karel De Gucht)

ART. 1
Keurt volgend subsidiereglement voor sterilisatie/castratie voor huiskatten goed, ingaand op 15 maart
2020 en eindigend op 31 december 2020:
Artikel 1: doel
Gemeente Berlare kan, binnen de beschikbare middelen daartoe goedgekeurd op het budget van de
gemeente, een subsidie toekennen voor maximaal 2 katten/gezin/adres aan mensen die hun kat laten
steriliseren of castreren tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020. Hiermee wil de gemeente de
populatie van zwerfkatten verminderen.
Artikel 2
In dit reglement worden verstaan onder:
Huiskat: tamme kat die gehouden wordt als huisdier
Sterilisatie/castratie: het weghalen van de geslachtsorganen, zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke
katten.
Artikel 3: doelgroep en toepassingsgebied
Voor deze subsidie komen in aanmerking:
Personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Berlare. Er
wordt maximaal een tussenkomst verleend voor twee huiskatten per gezin, per adres.
Artikel 4: voorwaarden
Deze subsidie wordt verleend onder volgende voorwaarden:
a. De aanvraag gebeurt schriftelijk via een standaardformulier dat ter beschikking is op de dienst
vergunningen en op de gemeentelijke website. De behandelende dierenarts dient het
aanvraagformulier mee in te vullen en te ondertekenen.
b. De aanvrager dient te zijn ingeschreven in het gemeentelijk bevolkings- of
vreemdelingenregister.
c. De aanvraag wordt ingediend binnen één maand na behandeling bij een erkende dierenarts.
d. De kat dient ook gechipt en geregistreerd te zijn.

e. De ingreep heeft plaatsgevonden tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020.
Artikel 5: subsidiebedrag
De subsidie per kat gebeurt als volgt:
a. Sterilisatie huiskat: 45,00 euro (incl. BTW)
b. Castratie huiskat: 25,00 euro (incl. BTW)
Artikel 6: beslissing, uitbetaling en bezwaar
Na controle en goedkeuring wordt de tussenkomst uitbetaald binnen de twee maanden na indiening
van de aanvraag. De aanvrager ontvangt 30 kalenderdagen na de ingediende aanvraag een
schriftelijke beslissing. Tegen deze beslissing kan bezwaar worden ingediend, tot twee maanden nadat
de beslissing werd genomen. Het bezwaar moet schriftelijk gericht worden aan: college van
burgemeester en schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare.
Artikel 7: sancties
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissen de
toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de
aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.
ART. 2
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven aan:
- Dienst vergunningen
- Dienst financiën
Goedkeuren nominatieve subsidie voor 'Project Thor Donkmeer'
DE RAAD,
 Gelet op het feit dat raadslid Haentjens de zitting verlaat;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Overwegende de vraag van de oprichten van ‘Project Thor Donkmeer’ tot ondersteuning voor hun
project
 Overwegende dat Gezonde Gemeente Berlare elk initiatief dat de burger aan het sporten krijgt,
een warm hart toedraagt
 Overwegende dat wij samenwerking tussen diverse verenigingen in de toekomst wensen aan te
moedigen
 Overwegende dat er nog geen dergelijk aanbod voor meisjes bestaat in onze gemeente
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Karel De Gucht)
1 afwezig Kim Haentjens

ART. 1
Neemt kennis van het project en hun vraag tot ondersteuning.
ART. 2
Besluit de kosten voor lesgevers in 2020 terug te betalen met een maximum van 1.000 euro en op
vertoon van facturen of onkostennota’s.
ART. 3
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2020.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Goedkeuren ondersteuningskader Rode Kruis Berlare tot en met 2025

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder artikel 41 §23;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2014 houdende het goedkeuren van een
huurovereenkomst opslagruimte Baron Tibbautstraat 45A;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7/08/2015 houdende een
samenwerking met Rode Kruis Berlare tot en met 2018;
 Overwegende de schriftelijke vraag van Rode Kruis Berlare om de samenwerking voor zes jaar te
verlengen;
 Overwegende dat het voorstel van Rode Kruis Berlare, verspreid over zes jaar, een subsidie van ca.
32.400,00 euro betekent, tegenover enkele compensaties in preventieve ondersteuning bij
activiteiten van het lokaal bestuur;
 Overwegende dat gemeente Berlare bereid blijft om de werking van Rode Kruis Berlare verder te
ondersteunen en dit op een duidelijke, transparante manier;
 Overwegende dat gemeente Berlare de garage/opslagruimte niet langer nodig heeft en deze kan
worden opgezegd per 19 november 2020;
 Overwegende dat voor het jaar 2019 geen goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst bestond
tussen gemeente Berlare en Rode Kruis Berlare, maar Rode Kruis Berlare wel zijn compensaties
heeft toegepast in de geest van de voorgaande jaren en het dus billijk lijkt dit alsnog aan de zijde
van gemeente Berlare te bestendigen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, zoals besproken in de zitting van 24
januari 2020;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Karel De Gucht)

ART. 1
Keurt volgend ondersteuningsvoorstel goed voor Rode Kruis Berlare, in ruil voor compensaties voor de
inzet bij preventieve hulpacties bij gemeentelijke activiteiten zoals opgelijst in het schrijven van Rode
Kruis Berlare van 11/09/2019:
- 2019: een subsidie van 1.305,00 euro
- 2020: een subsidie van 1.500,00 euro (en de huur van de opslagruimte/garage tot 19
november 2020)
- 2021 tot en met 2025: een jaarlijkse subsidie van 4.000,00 euro
ART. 2
Rode Kruis Berlare en de financiële dienst worden van dit besluit op de hoogte gebracht.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Goedkeuren facultatieve verlofdagen gemeenteschool Uitbergen schooljaar 2020-2021
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder de artikelen 41 en
42;
 Gelet op het decreet van 27/03/1991 en latere wijzigingen betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde CLB-centra, en
meer bepaald artikel 33 §1;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het
basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap van 17/04/1991 en latere wijzigingen en aanvullingen;
 Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25/02/1997;
 Overwegende het voorstel van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Uitbergen van
6/02/2020 om de lokale verlofdagen voor het schooljaar 2020-2021 vast te leggen op woensdag 7
oktober 2020, maandag 26 april 2021 en woensdag 12 mei 2021;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

1 verontschuldigd (Karel De Gucht)

ART. 1
Keurt het voorstel van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Uitbergen goed en legt de
lokale verlofdagen voor het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2020 - 2021 vast op woensdag
7 oktober 2020, maandag 26 april 2021 en woensdag 12 mei 2021.
ART. 2
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg aan de directie van de gemeentelijke
basisschool Uitbergen, Kleine Kouterstraat 1, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Opheffen toekennen toelage aan ouders van een kind met een handicap
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2017 houdende goedkeuren wijzigen van toelage
aan ouders van een kind met een handicap;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2019 waarbij het geconsolideerde meerjarenplan
2020-2025 werd goedgekeurd;
 Overwegende dat in het meerjarenplan van 2020-2025 op AR 6491000 Toegestane
werkingssubsidies aan gezinnen op beleidsitem 091100 Diensten en voorzieningen voor personen
met een handicap, het voorziene budget 6.000 euro is;
 Gelet op de integratie van gemeente en OCMW waarbij alle steunmaatregelen worden voorzien bij
het sociaal huis;
 Overwegende dat om reden van administratieve vereenvoudiging alle aanvragen hieromtrent
worden behandeld door het sociaal huis;
 Overwegende dat de OCMW-raad van heden deze toelage heeft geagendeerd;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Karel De Gucht)

ART. 1
Heft met ingang van 01/01/2020 het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2017 houdende goedkeuren
wijzigen van toelage aan ouders van een kind met een handicap op.
ART. 2
Belast de administratie met de overdracht van de dossiers naar het OCMW conform de GDPRwetgeving.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Opheffen mantelzorgpremie
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2017 houdende goedkeuren wijzigen van de
mantelzorgpremie;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2019 waarbij het geconsolideerde meerjarenplan
2020-2025 werd goedgekeurd;
 Overwegende dat er in het meerjarenplan van 2020-2025 op AR 6491000 Toegestane
werkingssubsidies aan gezinnen op beleidsitem 094300 Gezinshulp €9.000 budget is voorzien voor
de mantelzorgpremie
 Overwegende dat sinds de invoering van de mantelzorgpremie alle aanvragen hieromtrent worden
behandeld door het sociaal huis; dat het sociaal huis dan een brief stuurde aan de financieel
directeur om aan de zijde van de gemeente de mantelzorgpremie uit te betalen

 Gelet op de integratie van gemeente en OCMW waarbij alle steunmaatregelen worden voorzien bij
het sociaal huis; dat de mantelzorgpremie en de reglementering hieromtrent dan best wordt
voorzien binnen de rechtspersoon van het OCMW.
 Overwegende dat de OCMW-raad van heden de reglementering tot toekenning van deze premie
heeft geagendeerd;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Karel De Gucht)

ART. 1
Heft met ingang van 01/01/2020 het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2017 houdende goedkeuren
wijzigen mantelzorgpremie op.
ART. 2
De administratie wordt belast met de overdracht van de dossiers conform de GDPR-wetgeving.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

