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Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 20 november 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;
 Gehoord de opmerking van raadslid Wim Arbijn bij agendapunt 19 betreffende goedkeuren
retributiegreglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2020
t.e.m. 2022). De administratie volgt dit op.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 20 november 2019 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-20-november-2019) van 20 november
2019.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
2.

Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

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

ART. 1
Heft voor het aanslagjaar 2020 een aanvullende belasting ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente Berlare op 1 januari van het aanslagjaar.
ART. 2
Stelt het percentage van de belasting vast op 7% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
ART. 3
Bepaalt dat de vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting door toedoen van het bestuur
der directe belastingen zullen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 285 t.e.m. 287 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017.
3.

Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de artikelen 298 en 464 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Gelet op het decreet van 13/12/2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
 Gelet op het decreet van 18/11/2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, voorbereid in zitting van 6/12/2019,
om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen van 690 naar 880;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
 Gehoord de toelichting en de tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2020 vast op 880.
ART. 2
Maakt dit besluit bekend conform art. 285 t.e.m. 287 van het decreet lokaal bestuur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven via aangetekend schrijven aan het Agentschap
Vlaamse Belastingdienst, Onroerende Voorheffing, Vaarstraat 16 te 9300 Aalst.
4.

Goedkeuren reglement belasting op de afgifte van administratieve stukken

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van
15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten
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voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en
elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de biometrische
kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen;
Gelet op de omzendbrief van 5 november 2019 van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie
Instellingen en Bevolking, inhoudend de tarieven van de vergoedingen voor identiteits- en
verblijfsdocumenten vanaf 1 januari 2020;
Gelet op de omzendbrief van FOD Buitenlandse Zaken van 20 september 2017 over de stopzetting
van de afgifte van paspoorten en reisdocumenten door de provinciale administraties;
Gelet op de omzendbrief van FOD Buitenlandse Zaken, van toepassing vanaf 19 maart 2018,
waarin drie aanvraagprocedures voor paspoorten en hun tarieven vastgelegd worden;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de
vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische
identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf
jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen;
Gelet op artikel 61 van het Koninklijk Besluit van 23/03/1998 betreffende het rijbewijs, later
meermaals gewijzigd;
Gelet op de omzendbrief van 26 november 2013 van F.O.D. Mobiliteit omtrent de belasting
afleveren internationale rijbewijzen;
Overwegende het belastingreglement op afgifte van administratieve stukken, goedgekeurd in
zitting van de gemeenteraad van 14 december 2016, dat ten einde loopt op 31 december 2019;
Overwegende de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29
november 2019 houdende voorstel van reglement belasting op de afgifte van administratieve
stukken;
Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken lasten voor de gemeente
meebrengt en dat het billijk is hiervoor van de belanghebbende een belasting te eisen;
Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Heft, met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025, een belasting op de afgifte van
administratieve stukken.
ART. 2
Bepaalt dat deze belasting ten laste valt van de natuurlijke of rechtspersoon die het administratief
stuk aanvraagt en moet vereffend worden op het ogenblik van de aanvraag.
ART. 3
Stelt de belasting als volgt vast voor de elektronische identiteitskaart voor Belg:
- 20,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 105,00 euro voor aanvraag via spoedprocedure met levering van de kaart en pin/puk op de
gemeente
- 135,00 euro voor aanvraag via spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en
pin/puk bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken te
Brussel
ART. 4
Stelt de belasting als volgt vast voor de elektronische vreemdelingenkaart:
- 20,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 105,00 euro voor aanvraag via spoedprocedure met levering van de kaart en pin/puk op de
gemeente
ART. 5
Stelt de belasting als volgt vast voor de biometrische vreemdelingenkaart:
- 20,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 105,00 euro voor aanvraag via spoedprocedure met levering van de kaart en pin/puk op de
gemeente
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ART. 6
Stelt de belasting als volgt vast voor de elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder
de 12 jaar (kids-ID):
- 7,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 105,00 euro voor aanvraag via spoedprocedure met levering van de kaart en pin/puk op de
gemeente
- 135,00 euro voor aanvraag via spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en
pin/puk bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken te
Brussel
ART. 7
Stelt de belasting als volgt vast voor het identiteitsbewijs van niet-Belgen jonger dan 12 jaar :
- 2,00 euro
ART. 8
Stelt de belasting als volgt vast voor het attest van immatriculatie voor niet-Belg vanaf 12 jaar:
- 2,00 euro
ART. 9
Stelt de belasting als volgt vast voor het paspoort van een Belgische minderjarige, ingeschreven in
Berlare:
- 35,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 210,00 euro voor aanvraag via dringende procedure (aanvraag en aflevering in gemeente)
- 270,00 euro voor aanvraag via spoedprocedure in gemeente en levering in Brussel
ART. 10
Stelt de belasting als volgt vast voor het paspoort van een Belgische meerderjarige, ingeschreven in
Berlare:
- 70,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 245,00 euro voor aanvraag via dringende procedure (aanvraag en aflevering in gemeente)
- 305,00 euro voor aanvraag via spoedprocedure in gemeente en levering in Brussel
ART. 11
Stelt de belasting als volgt vast voor het paspoort van een Belgische minderjarige op doorreis:
- 35,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 210,00 euro voor aanvraag via dringende procedure (aanvraag en aflevering in gemeente)
ART. 12
Stelt de belasting als volgt vast voor het paspoort van een Belgische meerderjarige op doorreis:
- 70,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 245,00 euro voor aanvraag via dringende procedure (aanvraag en aflevering in gemeente)
ART. 13
Stelt de belasting als volgt vast voor het reisdocument van een minderjarige vluchteling en
minderjarige staatloze:
- 41,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 210,00 euro voor aanvraag via dringende procedure (aanvraag en aflevering in gemeente)
- 270,00 euro voor aanvraag via superdringende procedure met aanvraag in gemeente en
aflevering in Brussel
ART. 14
Stelt de belasting als volgt vast voor het reisdocument van een meerderjarige vluchteling en
meerderjarige staatloze:
- 65,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 235,00 euro voor aanvraag via dringende procedure (aanvraag en aflevering in gemeente)
- 300,00 euro voor aanvraag via superdringende procedure met aanvraag in gemeente en
aflevering in Brussel
ART. 15
Stelt de belasting als volgt vast voor het reisdocument van een minderjarige vreemdeling:
- 41,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 210,00 euro voor aanvraag via dringende procedure (aanvraag en aflevering in gemeente)
ART. 16
Stelt de belasting als volgt vast voor het reisdocument van een meerderjarige vreemdeling:
- 65,00 euro voor aanvraag via gewone procedure
- 235,00 euro voor aanvraag via dringende procedure (aanvraag en aflevering in gemeente)
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ART. 17
Stelt de belasting als volgt vast:
- 25,00 euro voor een rijbewijs bankkaartmodel
- 25,00 euro voor een voorlopig rijbewijs bankkaartmodel
- 20,00 euro voor een internationaal rijbewijs
ART. 18
Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.
De belastingschuldigen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden
vanaf de datum van de inning of bij inkohiering binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de financieel directeur.
ART. 19
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30/05/2008, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek voor zover ze niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.
ART. 20
Bepaalt dat volgende diensten een afschrift krijgen van dit besluit :
- dienst bevolking – burgerlijke stand (bevolking@berlare.be)
- dienst financiën (financiën@berlare.be)
ART. 21
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
5.

Goedkeuren reglement retributie op huwelijksceremonieel en afgifte van
trouwboekjes

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het bestuursdecreet van 7/12/2018;
 Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen
dat op zon- en feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken;
 Gelet op boek I van het Burgerlijk Wetboek;
 Gelet op de omzendbrief van FOD Justitie van 19 maart 2019;
 Gelet op het retributiereglement op huwelijksceremonieel, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 18/12/2013, dat ten einde loopt op 31/12/2019;
 Gelet op het retributiereglement op de afgifte van trouwboekjes, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 18/12/2013, dat ten einde loopt op 31/12/2019;
 Overwegende dat het redelijk is een retributie te heffen op de huwelijksplechtigheden naargelang
het tijdstip van huwelijk en rekening houdende met bijkomende personeelskosten;
 Overwegende dat het redelijk is een retributie te vragen aan hen die op uitdrukkelijk verzoek een
trouwboekje willen bekomen;
 Overwegende de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van
6/12/2019 houdende voorstel van retributiereglement op het huwelijksceremonieel en op de afgifte
van trouwboekjes;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
retributie op het huwelijksceremonieel en op de afgifte van trouwboekjes.
ART. 2
Laat het voltrekken van huwelijken enkel toe op de in artikel 3 van dit reglement vermelde tijdstippen
en mits beschikbaarheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand, behalve indien die dag een
wettelijke feestdag of een vakantiedag opgenomen in het verlofreglement van het gemeentepersoneel
is. Mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen kan een huwelijk voltrokken
worden op een vakantiedag die opgenomen is in het verlofreglement van het gemeentepersoneel.
ART. 3
Stelt de retributie op het huwelijksceremonieel als volgt vast:
- huwelijk op dinsdag om 18 uur: geen retributie
- huwelijk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens van 9 tot 16 uur:
25,00 euro
- huwelijk op zaterdag van 9 tot 11.45 uur: 50,00 euro
Valt bovenstaande dag op een vakantiedag opgenomen in het verlofreglement van het
gemeentepersoneel, dan bedraagt de retributie 200,00 euro.
ART. 4
Bepaalt dat op vrijdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 11.45 uur, en voor zover dit
organisatorisch mogelijk is, huwelijken kunnen voltrokken worden in de deelgemeentehuizen van
Overmere en Uitbergen.
ART. 5
Bepaalt dat aansluitend op het burgerlijk huwelijk door het bruidspaar in dezelfde zaal vrijblijvend een
receptie van maximum een half uur kan aangeboden worden. Het bruidspaar legt bij de
huwelijksaangifte vast of er al dan niet een receptie aangeboden wordt. In de week voorafgaand aan
het huwelijk levert het bruidspaar de dranken (met name schuimwijn/cava/champagne en/of fruitsap),
voor een huwelijk in Berlare en Uitbergen in het gemeentehuis van Berlare tijdens de publieksuren,
voor een huwelijk in Overmere in het gemeentehuis van Overmere tijdens de openingsuren van de
bibliotheek. Op de receptie wordt de gekoelde drank opgediend door een medewerker van de
gemeente in glazen eigendom van de gemeente. Het is niet toegelaten hapjes aan te bieden.
Indien er meer dan 40 personen aanwezig zijn op de receptie, dan moet bij de bediening hulp
geboden worden door minstens één persoon aangesteld door het bruidspaar.
Een huwelijk op dinsdag om 18 uur kan niet gevolgd worden door een receptie.
ART. 6
Stelt vast dat indien er een receptie aangeboden wordt, de retributierechten zoals bepaald in artikel 3
van dit besluit, verdubbeld worden.
ART. 7
Stelt de retributie op afgifte van een trouwboekje vast op 15,00 euro.
ART. 8
De retributie op het huwelijksceremonieel is verschuldigd op het tijdstip van de huwelijksaangifte.
De retributie op afgifte van een trouwboekje is verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van het
belastbaar stuk en valt ten laste van de personen aan wie dit stuk door de gemeente wordt uitgereikt.
Bij niet-betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
ART. 9
Stelt vast dat indien het huwelijk om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, de retributie op het
huwelijksceremonieel terugbetaald wordt aan degene die ze betaalde.
ART. 10
Bepaalt dat volgende diensten een afschrift krijgen van dit besluit:
- dienst bevolking – burgerlijke stand (bevolking@berlare.be)
- dienst financiën (financiën@berlare.be)
ART. 11
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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6.

Goedkeuren reglement retributie op procedure voornaamswijziging

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op de wet betreffende de namen en voornamen van 15 mei 1987;
 Gelet op de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de
vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke
stand en de gevolgen hiervan betreft;
 Gelet op de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
waarvan sommige bepalingen de bevoegdheid en de procedure inzake verandering van voornamen
wijzigen;
 Gelet op boek I van het Burgerlijk Wetboek;
 Gelet op de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse
bepalingen inzake burgerlijke recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve
vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt
overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure
ervan worden geregeld;
 Gelet op de omzendbrief van FOD Justitie van 19 maart 2019;
 Overwegende het retributiereglement voornaamswijziging, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 05/09/2018, dat ten einde loopt op 31/12/2019;
 Overwegende de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29
november 2019 houdende voorstel retributie op de voornaamswijziging;
 Overwegende dat het registratierecht voor wijziging of toevoeging familienaam bij Federale
Overheidsdienst Justitie 140,00 euro bedraagt;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025,
een retributie op de procedure voornaamswijziging.
ART. 2
Stelt de retributie als volgt vast:
- 140,00 euro voor een standaardverzoek tot voornaamswijziging;
- 14,00 euro voor een verzoek tot voornaamswijziging door een transgender;
- en 0 euro voor een verzoek tot voornaamswijziging van een niet-Belg die een aanvraag tot
verkrijging van de Belgische nationaliteit indient en geen voornaam heeft.
ART. 3
Bepaalt dat de retributie verschuldigd is bij het indienen van het verzoek tot voornaamswijziging door
de verzoeker of door zijn wettelijke vertegenwoordiger voor een niet-ontvoogde minderjarige
Bij niet-betaling in der minnen zal de retributie ingevorderd worden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
ART. 4
Bepaalt dat volgende diensten een afschrift krijgen van dit besluit :
- dienst bevolking – burgerlijke stand (bevolking@berlare.be)
- dienst financiën (financiën@berlare.be)
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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7.

Goedkeuren reglement retributie op het versnipperen van houtafval

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende het goedkeuren van een retributie
op het versnipperen van houtafval, dat afloopt op 31 december 2019;
 Overwegende dat houtafval en snoeihout niet met de normale huisvuilophaling wordt
meegenomen;
 Overwegende dat de gemeentelijke technische dienst veelvuldige aanvragen krijgt voor het
ophalen of verwerken van deze materie;
 Overwegende dat het billijk lijkt een vergoeding te vragen voor deze prestatie;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de termijn voor deze retributie wil
verlengen;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de tarieven van deze retributie
wenst te indexeren;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025 een retributie voor de hiernavolgende prestatie wanneer zij door de gemeentelijke technische
dienst op aanvraag van de belanghebbende uitgevoerd wordt:
- versnipperen van snoeihout ter plaatse.
ART. 2
Rekent voor de onder art. 2 opgesomde prestatie volgende retributie aan:
 versnipperen van snoeihout ter plaatse: 50,00 euro per uur (incl. btw)
 voorrijkosten: 50,00 euro (incl. btw)
De bovengenoemde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1
januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule RxI/i waarbij:
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3 van dit besluit
I= index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2020 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2021
i= de index van de maand december 2019
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
ART. 3
Stelt volgende voorwaarden aan het versnipperen door gemeentelijke diensten:
 Het snoeihout mag een doorsnede hebben van maximum 10 cm
 De plaats waar het snoeihout zich bevindt dient goed bereikbaar te zijn met de
versnippermachine.
 Het snoeihout dient gestapeld te worden in eenzelfde richting
 Het te snoeien hout mag maximum 6m³ zijn
ART. 4
Bepaalt dat de onder art. 3 opgesomde retributie dient vereffend te worden na het verstrekken van de
dienst en dit op basis van een door het gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek. Meerdere
aanvragers zijn de retributie hoofdelijk verschuldigd.
ART. 5
Vordert de retributie in voorkomend geval bij wijze van burgerlijke rechtsvordering in bij gebrek aan
betaling in der minne.
ART. 6
Maakt afschriften van deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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8.

Goedkeuren reglement retributie op het aanpassen van boordstenen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende het goedkeuren van een retributie
op het aanpassen van boordstenen, dat afloopt op 31 december 2019;
 Overwegende dat vele voetpaden dienen hersteld te worden bij het bouwen of verbouwen van
woningen en dat veel eigenaars verzoeken om de boordstenen te verlagen voor het aanleggen van
inritten;
 Overwegende dat het aanpassen van boordstenen moet worden uitgevoerd door of voor rekening
van het gemeentebestuur;
 Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente het noodzakelijk maakt deze kosten te
verhalen op de aanvragers;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de termijn voor deze retributie wil
verlengen;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de tarieven van deze retributie
wenst te indexeren;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025 een retributie op het aanpassen van boordstenen voor een maximum lengte van 4 meter.
ART. 2
Legt de retributie vast op een forfaitair bedrag van 150,00 euro inclusief de eventuele
aanpassingswerken van de bijhorige voetpaden.
De bovengenoemde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1
januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule RxI/i waarbij:
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3 van dit besluit
I= index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2020 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2021
i= de index van de maand december 2019
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
ART. 3
De aanvraag tot het aanpassen van de boordstenen gebeurt door middel van het aanvraagformulier,
vastgesteld door het gemeentebestuur. Dit aanvraagformulier is te bekomen via dienst Openbare
werken of de website van het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur behoudt in ieder geval het recht te weigeren het werk uit te voeren of de
uitvoering ervan uit te stellen.
ART. 4
Na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier wordt aan de aanvrager een overschrijvingsformulier overgemaakt.
De aanvrager dient het verschuldigde bedrag te betalen vooraleer de werken worden uitgevoerd.
ART. 5
Zonder een geschreven machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het ieder
verboden boordstenen van openbare wegen te verhogen of te verlagen.
ART. 6
Vordert de retributie in voorkomend geval bij wijze van burgerlijke rechtsvordering in bij gebrek aan
betaling in der minne.
ART. 7
Maakt afschriften van deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid.
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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9.

Goedkeuren reglement vaststelling, inventarisatie en belasting op tweede verblijven

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Overwegende de omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit;
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende de goedkeuring van het
belastingreglement op tweede verblijven;
 Overwegende dat dit reglement eindigt op 31/12/2019;
 Overwegende dat gemeenten met tweede verblijven op hun grondgebied heel wat inspanningen
leveren voor personen die niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente, maar
die er toch dikwijls verblijven en dus ook gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en de
dienstverlening. Wie niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente, wordt ook
niet aangeslagen in de aanvullende personenbelasting;
 Overwegende dat het gemeentebestuur het verschil in belasting met de buurgemeenten wil
verminderen;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de tarieven van deze belasting
wenst te indexeren;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het reglement betreffende belasting op tweede verblijven goed, met volgende artikelen:

Artikel 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025 een belasting op tweede verblijven.
Artikel 2
Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf vormt
van de eigenaar of de huurder, maar die wel op elk moment door hem kan worden bewoond. Tweede
verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste
woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, die al dan niet
ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Lokalen die uitsluitend bestemd zijn om een beroepsactiviteit uit te oefenen, garages, tenten,
verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens worden niet als tweede verblijf beschouwd. Op
tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens kan eventueel wel een belasting op het
kamperen van toepassing zijn.
Artikel 3
Een tweede verblijf dat niet als dusdanig wordt gebruikt, zal opgenomen worden in het
leegstandsregister en geschrapt worden uit de lijst met tweede verblijven.
Artikel 4
De belasting bedraagt 600,00 euro per tweede verblijf.
Het bovengenoemde tarief wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1
januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule RxI/i waarbij:
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 4 van dit besluit
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I= index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2020 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2021
i= de index van de maand december 2019
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede
verblijf. Hierbij wordt uitsluitend de toestand op 1 januari van het aanslagjaar in aanmerking
genomen.
Artikel 6
De belastingschuldige moet uiterlijk op 31 augustus van het aanslagjaar aangifte doen van het
belastbaar tweede verblijf door middel van het formulier, vastgesteld door het gemeentebestuur.
Ingeval van eigendomsverwerving dient de aangifte binnen de maand te geschieden.
Artikel 7
Bij gebrek aan aangifte of bij onvolledige of onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingschuldige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingschuldige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 8
De overeenkomstig art. 8 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk
aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de
ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 11
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de financieel
beheerder.
Artikel 12
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30/05/2008 zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover zij
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
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ART. 2
Maakt afschriften van deze beslissing ter kennisgeving over aan:
 Dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
 Dienst financiën (financien@berlare.be)
 Dienst Citymarketing (citymarketing@berlare.be)
 Dienst bevolking (bevolking@berlare.be)
 Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen (Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 92, 9000 Gent)
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

Goedkeuren reglement belasting op terreingerelateerde toeristische logies

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het decreet van 5/02/2016 houdende het toeristisch logies en latere wijzigingen;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
 Overwegende dat de exploitatie van de terreingerelateerde toeristische logies een speciaal toezicht
vergt van de gemeentediensten;
 Overwegende dat het billijk voorkomt de aan de gemeente veroorzaakte toezichtkosten ten laste te
leggen van de exploitanten van de terreingerelateerde toeristische logies;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de termijn voor deze belasting
(voorheen belasting op kampeerterreinen genaamd) wil verlengen tot 2025 cf. uitvoeringstermijn
meerjarenplan 2020-2025;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de tarieven van deze belasting
wenst in te stellen op 60,00 euro per aangemelde, vergunde of erkende plaats op een
terreingerelateerd toeristisch logies;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 betreffende de belasting op kampeerterreinen
op met ingang van 1 januari 2020.
ART. 2
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025 een directe belasting op de terreingerelateerde toeristische logies.
Voor de toepassing van dit reglement wordt aan de termen “terreingerelateerde toeristische logies” en
“plaats op een terreingerelateerd logies” dezelfde betekenis gegeven als deze voorzien bij het decreet
van 5 februari 2016 houdende het toeristisch logies.
ART. 3
De belasting wordt vastgesteld op 60,00 euro per aangemelde, vergunde of erkende plaats op een
terreingerelateerd logies. Dit zonder onderscheid of de plaats bezet is of niet.
De bovengenoemde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1
januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule RxI/i waarbij:
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3 van dit besluit
I= index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2020 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2021
i= de index van de maand december 2019
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
ART. 4
De belasting is verschuldigd door de exploitant van het terrein gerelateerd logies.
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ART. 5
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
ART. 6
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
ART. 7
De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de financieel
beheerder.
ART. 8
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30/05/2008 zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover zij
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
ART. 9
Maakt afschriften van deze beslissing over aan:
 de financieel directeur;
 toezichthoudende overheid via het digitaal loket.
ART. 10
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
11.

Goedkeuren reglement belasting op leegstand woningen en gebouwen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 en de omzendbrief BB 2008/07 van 18/07/2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het decreet van 15/07/1997 en latere wijzigingen inzake de Vlaamse Wooncode;
 Gelet op het decreet van 27/03/2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna het decreet
grond- en pandenbeleid genoemd;
 Gelet op het decreet van 14/10/2016 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking
tot wonen;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15/09/2017 houdende de wijziging en de
opheffing van diverse besluiten over wonen, wat betreft leegstand, verwaarlozing, ongeschikt- en
onbewoonbaarverklaring en de technische normen voor sociale woningbouw;
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 24/01/2018 aangaande de goedkeuring van het
reglement betreffende de vaststelling en de inventarisatie van leegstaande gebouwen en
woningen;
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 24/01/2018 betreffende goedkeuren heffing op
leegstand van gebouwen en woningen;
 Overwegende dat het huidige reglement heffing op leegstand gebouwen en woningen ten einde
loopt op 31/12/2019;
 Overwegende dat de langdurige leegstand van gebouwen en woningen in de gemeente moet
voorkomen en bestreden worden;
 Overwegende dat leegstand gevolgen kan hebben voor de betaalbaarheid en de kwaliteit van het
woningaanbod in een gemeente en het dus zinvol is om deze panden te activeren en leegstand
weg te werken;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt een reglement betreffende belasting op leegstand woningen en gebouwen goed, met volgende
artikelen:
Artikel 1 - Belastingtermijn
Er wordt ten behoeve van de gemeente voor een termijn die aanvangt op 1 januari 2020 en eindigt
op 31 december 2025, een jaarlijkse belasting gevestigd op de gebouwen en woningen die gedurende
minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
Artikel 2 - Definities
§1. Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden overeenkomstig artikel 2.2.6 van het
decreet grond- en pandenbeleid en het reglement van Berlare inzake de vaststellingen en de
registratie van leegstaande gebouwen en woningen.
§2. De definities uit het gemeentelijke leegstandsreglement zijn van toepassing in dit reglement.
§3. De definities van gebouwen en woningen uit artikel 1.2 van het decreet zijn toepasselijk, evenals
de andere definities van artikel 1.2 van het decreet.
Leegstaande gebouwen zijn gebouwen als omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet grond- en
pandenbeleid.
Leegstaande woningen zijn woningen als omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet grond- en
pandenbeleid.
§4. Een ramp is een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht
en die het onroerend goed dermate beschadigd dat het gebruik onmogelijk is. Voorbeelden zijn
ernstige brand, gasontploffing, overstroming, hevige storm, …
Artikel 3 - Belastbaar feit
§1. De belasting voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning is voor het eerst
verschuldigd vanaf het ogenblik dat het gebouw of de woning gedurende twaalf opeenvolgende
maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
§2. Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is
geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn
van twaalf maanden verstrijkt.
Artikel 4 - Belastingplichtige
§1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het leegstaand
gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd
wordt.
Indien er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de
houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vluchtgebruik op het ogenblik dat de
belasting van het aanslagjaar verschuldigd is.
§2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de totale belastingschuld.
Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
§3. De overdrager van het zakelijk recht moet de verkrijger ervan in kennis stellen dat het goed is
opgenomen in het leegstandsregister.
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Tevens moet hij per aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de
gemeente, binnen twee maanden na het verlijden van de notariële akte. Deze kopij bevat minstens
volgende gegevens:
 naam en adres van de verkrijger van het zakelijk echt en zijn eigendomsaandeel;
 datum van de akte, naam en standplaats van de notaris;
 nauwkeurige aanduiding van de overgedragen of het gebouw.
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van het zakelijk recht, in afwijking van
§1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdacht van het
zakelijk recht wordt gevestigd.
Artikel 5 - Aanslagvoet
§1. De belasting bedraagt 1.250 euro voor elk leegstaand gebouw of leegstaande woning, van welk
type dan ook.
§2. De belasting wordt vermeerderd met 1.250 euro per bijkomende nieuwe termijn van twaalf
opeenvolgende maanden dat het gebouw of de woning op het register staat.
§3. Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op het register staat, wordt
herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de woning. De termijn
begint opnieuw te lopen vanaf de datum van de notariële akte.
Artikel 6 - Vrijstellingen en schorsingen*
§1. De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling of schorsing van de
belasting moet hiervoor zelf schriftelijk de nodige bewijsstukken samen met het ter beschikking
gestelde aanvraagformulier indienen bij het gemeentebestuur.

 Er geldt een cumulatieverbod op vrijstellingen en schorsingen.
§2. Een schorsing wordt verleend aan:
 de belastingplichtige die in een erkend ouderenvoorziening verblijft of voor een langdurig
verblijf wordt opgenomen in een psychiatrische instelling of ziekenhuis. Het bewijs van
langdurig verblijf wordt geleverd door de erkende oudervoorziening, de instelling of het
ziekenhuis waar de belastingplichtige verblijft.
Indien er meerdere belastingplichtigen zijn, wordt de schorsing ook toegekend aan deze
zakelijke gerechtigden.
De schorsing geldt uitsluitend voor de woning die laatst bewoond werd door de
belastingplichtige vóór de opname.
 de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd in gevolge van een
gerechtelijke beslissing. Het bewijs hieromtrent dient geleverd te worden aan de hand van de
gerechtelijke beslissing.
Indien er meerdere belastingplichtigen zijn, wordt de schorsing ook toegekend aan deze
zakelijke gerechtigden.
De schorsing kan maximum voor twee belastingjaren volgend op de datum van de opname in
het leegstandsregister worden toegekend.
 de belastingplichtige die sinds minder dan twee jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of
de woning. Het bewijs hieromtrent dient geleverd te worden aan de hand van een kopie van
de notariële akte, overlijdensattest, …
De schorsing kan maximum voor twee belastingjaren volgend op het verkrijgen van het
zakelijk recht.
§3. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
 gerenoveerd of verbouwd wordt binnen een ruimer renovatieproject van groepswoningen en
waarvoor een gedetailleerde renovatieplanning werd ingediend bij het lokaal woonoverleg.
Indien het lokaal woonoverleg akkoord gaat met de renovatieplanning kan de vrijstelling
worden toegekend. De vrijstelling kan twee keer met een jaar worden verlengd, voor zover
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aan het lokaal woonoverleg kan worden aangetoond dat de plannen voortgang maken en het
lokaal woonoverleg akkoord gaat met deze voortgang.
 gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan. Het bewijs hieromtrent dient geleverd te worden.
Deze vrijstelling is onbeperkt in tijd voor zolang het gebouw of de woning gelegen blijft in een
door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan.
 vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp. De bewijzen hieromtrent
dienen geleverd te worden.
De vrijstelling kan maximum voor twee belastingjaren volgend op de datum van de vernieling
of beschadiging worden toegekend.
 gerenoveerd wordt met een niet vervallen omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of
sloopwerkzaamheden. Het bewijs hieromtrent dient geleverd te worden aan de hand van een
kopie van de omgevingsvergunning.
De vrijstelling kan maximum voor twee belastingjaren volgend op het uitvoerbaar worden van
de omgevingsvergunning worden toegekend.
 gerenoveerd wordt met een renovatienota indien het gaat om niet-vergunningsplichtige werken,
maar die noodzakelijk zijn om het pand te kunnen gebruiken overeenkomstig de functie. Een
renovatienota is een gedetailleerde, gedateerde en een ondertekende nota, waarin minstens is
opgenomen:
o een overzicht van de voorgenomen werken;
o een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal
twee jaar het pand bruikbaar wordt gemaakt;
o bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken;
o fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren
onderdelen;
o en het akkoord van de mede-eigenaars (indien van toepassing).
Het is de bevoegdheid van het gemeentebestuur om te bepalen of de vrijstelling van belasting
kan worden toegestaan op basis van de renovatienota. De vrijstelling geldt voor een termijn
van één jaar en kan éénmalig verlengd worden voor één jaar na controle. Indien een
plaatsbezoek tot vaststelling van de voortgang van de werken wordt geweigerd of indien aan
de administratie geen toegang wordt verleend tot woning en/of gebouw, dan wordt de
toekenning van een vrijstelling van een tweede belastingjaar automatisch geweigerd.
* verschil tussen schorsing en vrijstelling:
Schorsing: Na de schorsing wordt voor de berekening van de belasting geen rekening gehouden met
nieuwe termijnen van 12 maanden die tijdens de schorsing verstreken zijn.
Vrijstelling: Na de vrijstelling wordt voor de berekening van de belasting rekening gehouden met
nieuwe termijnen van 12 maanden die tijdens de vrijstelling verstreken zijn.
Belasting op leegstand
te betalen na 1 jaar op
leegstandsregister
te betalen na 2 jaar op
leegstandsregister
te betalen na 3 jaar op
leegstandsregister
totaal betaald

Geen vrijstelling Schorsing

Vrijstelling

1250,00 euro

schorsing

vrijstelling

2500,00 euro

schorsing

vrijstelling

3750,00 euro

1250,00 euro

3750,00 euro

7500,00 euro

1250,00 euro

3750,00 euro

Artikel 7 - Overgangsmaatregel
Vanaf in het voege treden van dit reglement zal het artikel 6, §2 automatisch worden toegepast op
reeds geregistreerde panden waarvoor momenteel een vrijstelling loopt en die overeenkomstig het
bovenvermelde artikel recht hebben op een schorsing. Dit betekent dat na de vrijstelling er voor de
berekening van de belasting geen rekening gehouden wordt met nieuwe termijnen van 12 maanden
die tijdens de vrijstelling verstreken zijn.
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Artikel 7 - Wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8 - Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 9 - Bezwaarprocedure
Tegen de belasting kan door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger een bezwaar worden
ingediend. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te BERLARE. Het bezwaar moet steeds ondertekend en gemotiveerd zijn. De
bezwaartermijn bedraagt drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de
contante inning. Enkel als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger er uitdrukkelijk om
verzoeken zal een hoorzitting worden georganiseerd.
Artikel 10 - Verwijl- en moratoriumintresten
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake Rijksbelastingen op
inkomsten.
ART. 2
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 Dienst financiën (financien@berlare.be)
 Dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
 Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen (Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 92, 9000 Gent)
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
12.

Stopzetten van de toelage voor voorhuwelijkssparen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 1986 aangaande het aanpassen van de
toelage voor voorhuwelijkssparen, die de beslissing van de gemeenteraad herzag van 10 maart
1977;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2001 die de bedragen omzette van Belgische frank
naar euro;
 Gelet op het feit dat deze beslissing niet meer werd herzien sinds 1986, maar dat bij de meeste
mutualiteiten het voorhuwelijkssparen of jongerensparen niet meer kan sinds 2011; dat dit een
uitdovend scenario is, maar toch nog kan bestaan tot de personen, geboren in 1996, 30 jaar
worden;
 Gelet op het feit dat deze subsidie in geen enkele doelstelling kadert en een losstaande subsidie is.
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
De toelage voor voorhuwelijkssparen niet langer te verlenen met ingang van 1 januari 2020 en
bijgevolg het besluit van de gemeenteraad van 18 december 1986 en alle volgende besluiten
aangaande deze materie op te heffen met ingang van 1 januari 2020.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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13.

Afschaffen gemeentelijke geboortepremie en opstarten geboortebos

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, artikel 41 §2 23°;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/08/2019 houdende het goedkeuren van de toetreding
tot het Europese Burgemeestersconvenant inzake klimaat en energie;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21/10/2002 houdende het goedkeuren van een
geboortepremie;
 Gelet op het ontwerp strategisch meerjarenplan 2020-2025 dat vandaag ter stemming voorligt;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze premie af te schaffen en te
vervangen door een geboortebosconcept;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Schaft vanaf 1 januari 2020 de gemeentelijke geboortepremie af.
ART. 2
Delegeert het uitwerken van een geboortebosconcept als alternatief aan het college van burgemeester
en schepenen.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
14.

Goedkeuren gemeentelijk aandeel 2020 Politiezone Berlare-Zele

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, meer bepaald art. 27;
 Overwegende dat de gemeente Berlare een politiezone vormt met de gemeente Zele;
 Gelet op het besluit van de Politieraad van de zone van 19/11/2019 houdende vaststelling van het
budget van de politiezone voor 2020;
 Overwegende dat het gemeentelijk aandeel 2020 voor Berlare werd vastgesteld op 1.379.933,00
euro voor de exploitatie en op 259.872,00 euro voor de investeringen (waarvan 140.000 euro voor
de ANPR-camera’s en trajectcontrole);
 Overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Berlare – Zele afzonderlijk dient
vastgesteld door de gemeenteraad;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt het gemeentelijk aandeel 2020 van de gemeente Berlare in de politiezone Berlare – Zele ten
bedrage van 1.379.933,00 euro voor de exploitatie en op 259.872,00 euro voor de investeringen
goed.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg wordt overgemaakt aan:
 Dienst Federaal Politietoezicht en wapens, Kalandeberg 1, 9000 Gent;
 Gemeentebestuur Zele, Markt 50, 9240 Zele;
 Digitaal loket.
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ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
15.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Hulpverleningszone Oost periode 20202025

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S. 31 juli 2007 en wijzigingen
van deze wet) en op de uitvoeringsbesluiten;
 Gelet op het feit dat de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone Oost en
de gemeenten die behoren tot deze hulpverleningszone, zijnde Berlare, Buggenhout,
Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele, afloopt op 31/12/2019;
 Gelet op het ontwerp van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone
Oost en de gemeenten die behoren tot deze hulpverleningszone voor de periode 2020-2025;
 Gelet op het feit dat de berekening van de zonale verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners
met een gewicht van 50 % en op basis van het kadastraal inkomen met een gewicht van 50 %
blijft behouden;
 Gelet op het feit dat voor de berekening van de zonale verdeelsleutel en van de gemeentelijke
dotaties betreffende het jaar X, zal worden gebruik gemaakt van de gegevens op datum van 1
januari van het jaar X-2 ipv X-1;
 Overwegende dat deze gegevens pas beschikbaar zijn in het jaar X+1 en er noodgedwongen
moest gewerkt worden met voorlopige schattingen en deze dan achteraf moesten rechtgezet
worden via een begrotingsherziening;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Neemt kennis van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone Oost en
de gemeenten die behoren tot deze hulpverleningszone en keurt deze goed. Een behoorlijk geviseerd
exemplaar van deze overeenkomst gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Machtigt het college van burgemeester en schepenen om deze samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit en van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst over aan:
 de voorzitter van de prezoneraad;
 de provinciegouverneur.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
16.

Goedkeuren begroting 2020 van de Hulpverleningszone Oost

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op artikel 134 van de wet van 15/5/2007 betreffende de civiele veiligheid;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden, 18/12/2019, houdende het goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst Hulpverleningszone Oost voor de periode 2020-2025;
 Gelet op het schrijven van Hulpverleningszone Oost van 3/12/2019 met betrekking tot de
begroting voor 2020;
 Gelet op het feit dat de gewone dotatie voor 2020 door de Hulpverleningszone Oost wordt
geraamd op 355.006,63 euro en de bijdrage voor de erkentelijkheidspremie wordt geraamd op
12.473,00 euro;
 Gelet op de goedkeuring van de begroting 2020 door de zoneraad op 29/11/2019;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Neemt kennis van de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone Oost voor het boekjaar 2020
ten bedrage van 367.479,63 euro, keurt deze dotatie goed en verwerkt deze in de gemeentelijke
beleidsdocumenten.
ART. 2
Maakt een afschrift van de besluit over aan:
- Hulpverleningszone Oost, Oude Vest 150 te 9200 Dendermonde;
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
17.

Goedkeuren budget 2020: kerkfabriek Sint-Martinus Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
 Gelet op het besluit van 26/09/2019 van de kerkfabriek van Sint-Martinus Berlare houdende
vaststelling van het budget 2020 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van 26/09/2019 van de kerkfabriek van Sint-Martinus Berlare houdende
vaststelling van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20/11/2019 houdende verlening van goedkeuring
van deze meerjarenplanning;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage voor 2020 37.850,48 euro bedraagt en dat dit
past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente 25.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Verleent goedkeuring aan het besluit van 26/09/2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare
houdende vaststelling van het budget 2020 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 37.850,48 euro en een investeringstoelage van 25.000,00 euro.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 ABB, digitaal loket;
 Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 Gent;
 De kerkfabriek Sint-Martinus Berlare, Baron Tibbautstraat 8, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
18.

Goedkeuren budget 2020: kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
 Gelet op het besluit van 23/09/2019 van de kerkfabriek van OLV Hemelvaart Overmere houdende
vaststelling van het budget 2020 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van 23/09/2019 van de kerkfabriek van OLV Hemelvaart Overmere houdende
vaststelling van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek;
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 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20/11/2019 houdende verlening van goedkeuring
van deze meerjarenplanning;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage voor 2020 33.878,85 euro bedraagt en dat dit
past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente 75.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Verleent goedkeuring aan het besluit van 23/09/2019 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere
houdende vaststelling van het budget 2020 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 33.878,85 euro en een investeringstoelage van 75.000,00 euro.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 ABB, digitaal loket;
 Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 Gent;
 De kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere, Baron Tibbautstraat 8, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
19.

Polder tussen Schelde en Durme: advies verlenen raming 2020 - onbevaarbare
waterlopen 3de categorie

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Ingevolge de wet betreffende de polders van 3/06/1957 en de wet van 28/12/1967 betreffende de
onbevaarbare waterlopen, vallen de gewone onderhouds-, herstellings- en ruimingswerken en de
buitengewone werken van verbetering of wijziging van de waterlopen van 3de categorie ten laste
van de gemeente voor de waterlopen die op hun grondgebied liggen;
 Overwegende het schrijven van de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’, Vicus Pontrave 32, 9250
Waasmunster, van 18/11/2019 met raming voor de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken
en de buitengewone werken van verbetering of wijziging aan de onbevaarbare waterlopen 3de
categorie dienstjaar 2020 op het grondgebied van de gemeente Berlare;
 Overwegende de raming ten bedrage van 67.770,01 euro (exploitatie, inclusief btw) en 9.305,69
euro (investeringen inclusief btw);
 Overwegende dat deze raming dan ook wordt voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 van
gemeente Berlare;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Verleent gunstig advies aan de raming van de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’ aan de onbevaarbare
waterlopen 3de categorie dienstjaar 2020 op het grondgebied van de gemeente Berlare voor de som
van:
 voor de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken: 67.770,01 euro (incl. btw)
 voor de buitengewone werken van verbetering of wijziging: 9.305,69 euro (inclusief btw)
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen overgemaakt worden aan:
- digitaal loket;
- de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’, Vicus Pontrave 32, 9250 WAASMUNSTER;
- de financieel directeur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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20.

Polder van Belham: advies verlenen raming 2020 - onbevaarbare waterlopen - 3de
categorie

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Ingevolge de wet betreffende de polders van 3/06/1957 en de wet van 28/12/1967 betreffende de
onbevaarbare waterlopen, vallen de gewone onderhouds-, herstellings- en ruimingswerken en de
buitengewone werken van verbetering of wijziging van de waterlopen van 3de categorie ten laste
van de gemeente voor de waterlopen die op hun grondgebied liggen;
 Overwegende het schrijven van de Polder van Belham, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne van 14/11/2019
met raming voor de onderhouds-, herstellings- en instandhoudingswerken aan de onbevaarbare
waterlopen 3de categorie dienstjaar 2020 op het grondgebied van de gemeente Berlare;
 Overwegende de raming ten bedrage van 14.980,10 euro (exploitatie, inclusief btw);
 Overwegende dat deze raming dan ook wordt voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 van
gemeente Berlare;
 Gehoord de toelichting ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Verleent gunstig advies aan de raming van de Polder van Belham aan de onbevaarbare waterlopen 3 de
categorie dienstjaar 2020 op het grondgebied van de gemeente Berlare voor de som van 14.980,10
euro (incl. btw) voor de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen overgemaakt worden aan:
- Digitaal loket;
- de Polder van Belham, Dorpsstraat 2, 9270 LAARNE;
- Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 GENT;
- de financieel directeur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
21.

Goedkeuren takenpakket RioPact 2020

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op ons besluit van 18/12/2007 houdende goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tussen
De Watergroep en de gemeente Berlare betreffende de sanering van het door de VMW aan haar
abonnees geleverde water;
 Overwegende dat vanaf 01/01/2008 een bijdrage voor opvang en transport van afvalwater (BOT)
wordt aangerekend op de waterfactuur;
 Overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit vanaf 18/12/2013 deze bijdrage werd aangepast;
 Overwegende dat het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater een verdere
uitbouw, onderhoud en beheer vereist van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur en het gemeentelijk
rioleringsnet;
 Overwegende dat bepaalde taken van deze opdracht financiële, administratieve en technische
inspanningen vergt, die best kunnen uitgevoerd worden in samenwerking met een ervaren en
gespecialiseerd bedrijf;
 Overwegende dat De Watergroep, in samenwerking met Aquafin, daarom een specifiek
takenpakket voorstelt als takenlijst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel;
 Gelet op ons besluit van 18/12/2008 houdende ondertekening van de overeenkomst tussen de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente 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;
 Overwegende dat sommige taken jaarlijks terug komen, andere taken eenmalig zijn en soms lopen
over meerdere jaren;
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 Overwegende dat gemeente Berlare per jaar dan ook het takenpakket dient vast te stellen;
 Overwegende het voorstel Riopact-takenpakket 2020 als bijlage bij dit agendapunt met een
financiële raming van 172.656,00 euro (excl. btw), bestaande uit:
- studies en adviezen: 59.473,00 euro
- beheer infrastructuur: 65.747,00 euro
- projecten en aansluitingen: 44.380,00 euro
- flankerende services: 3.056,00 euro
 Overwegende dat in het budget 2020 de nodige kredieten werden voorzien;
 Gelet op verleende visum met nummer 2019-087;
Het betreft een raamovereenkomst waarbij de uurtarieven worden vastgelegd. De opdrachten
worden binnen het voorziene budget van 80.000 € per jaar op afroep uitgevoerd.
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt het takenpakket 2020 voor Riopact-gemeente goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit
takenpakket gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Keurt de financiële planning van het in ART. 1 goedgekeurde takenpakket goed. Ze bevat ramingen
van de uurlonen en kosten voor materialen voor een totaalbedrag van 172.656,00 euro (excl. btw) en
bestaat uit:
- studies en adviezen: 59.473,00 euro
- beheer infrastructuur: 65.747,00 euro
- projecten en aansluitingen: 44.380,00 euro
- flankerende services: 3.056,00 euro
ART. 3
Bepaalt dat opdrachten door het college van burgemeester en schepenen worden toegewezen binnen
de voorziene kredieten.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De Watergroep
- Aquafin
- de financieel directeur;
- afdeling openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
22.

Goedkeuren wijziging toelage basisonderwijsinstellingen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, artikel 41 §2 23°
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10/07/2009 betreffende een jaarlijkse toelage van 15,00
euro per leerling voor alle basisonderwijsinstellingen op het grondgebied van Berlare;
 Overwegende dat het billijk is, na tien jaar, deze toelage te herzien;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, zoals goedgekeurd in zitting van
6/12/2019, met een financiële meerkost per jaar van circa 1.320 euro;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Heft het gemeentelijk reglement ‘Toelage schoolinstellingen’ van 10/07/2009 op met ingang van 1
januari 2020.
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ART. 2
Kent voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een jaarlijkse toelage toe aan
alle basisonderwijsinstellingen op het grondgebied van Berlare. De jaarlijkse toelage bedraagt 16,00
euro per leerling.
ART. 3
De uitbetaling van deze toelage gebeurt in de loop van de maand maart, op basis van de actuele
officiële telling (1 februari) die wordt overgemaakt door de schooldirectie.
ART. 4
Voorziet de nodige middelen op het exploitatiebudget van 2020 tot en met 2025.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
23.

Kennisnemen goedkeuring jaarrekening 2018 door de gouverneur

DE RAAD,
 Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 27/11/2019 betreffende de goedkeuring van de
jaarrekening 2018. Hierbij werden via mail technische opmerkingen gegeven;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22/12/2017 inzonderheid op artikel 56 en 332;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het
financieel boekjaar 2018 van de gemeente Berlare.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Na de inhoudelijke bespreking van meerjarenplan 2020-2025 – deel gemeente door de burgemeester
wordt de zitting geschorst om dan over te gaan tot stemming voor het agendapunt 4. Vaststellen
meerjarenplan 2020-2025 – deel OCMW in de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
24.

Vaststellen budgetwijziging 2019/2 gemeente Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus;
 Overwegende dat de voorliggende BW 2019/2 werd opgemaakt in overeenstemming met de
onderrichtingen;
 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 17/12/2019;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt de budgetwijziging 2019/2 als volgt vast:
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)

MJP 2019

Budget 2019

1 034 301,01

1 584 575,12

A. Uitgaven

14 569 140,38

14 639 257,74

B. Ontvangsten

15 603 441,39

16 223 832,86
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1.a. Belastingen en boetes

9 185 759,20

9 750 876,92

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

6 417 682,19

6 472 955,94

-4 959 873,26

-1 146 324,14

5 044 873,26

2 007 507,14

85 000,00

861 183,00

3 190 503,03

-1 209 496,97

1 009 496,97

1 209 496,97

1. Aflossing financiële schulden

1 009 496,97

1 009 496,97

1.a Periodieke aflossingen

1 009 496,97

1 009 496,97

1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen

200 000,00

3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

4 200 000,00
4 200 000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-735 069,22

-771 245,99

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

769 664,63

3 167 073,96

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

34 595,41

2 395 827,97

34 595,41

2 395 827,97

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge

MJP 2019

Budget 2019

I. Financieel draagvlak (A-B)

1 409 746,13

1 960 220,24

A. Exploitatieontvangsten

15 603 441,39

16 223 832,86

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

14 193 695,26

14 263 612,62

14 569 140,38

14 639 257,74

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden

375 445,12

375 645,12

1 384 942,09

1 385 142,09

1 009 496,97

1 009 496,97

B. Nettokosten van schulden

375 445,12

375 645,12

Autofinancieringsmarge (I-II)

24 804,04

575 078,15

ART. 2
Bepaalt dat de gegevens van de budgetwijziging 2019/2 in een digitaal bestand zal worden
overgemaakt aan de Vlaamse Regering.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
25.

Goedkeuren budgetwijziging 2019/1 OCMW Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus;
 Overwegende dat de voorliggende BW 2019/1 van het OCMW Berlare werd opgemaakt in
overeenstemming met de onderrichtingen;
 Overwegende de besprekingen in de financiële commissie van 17/12/2019;
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 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de budgetwijziging 2019/1 van het OCMW als volgt goed:
Resultaat op kasbasis

MJP 2019

I. Exploitatiebudget (B-A)

77 032,78

Budget 2019
78 364,36

A. Uitgaven

10 208 787,36

10 216 768,96

B. Ontvangsten

10 285 820,14

10 295 133,32

1 380 618,38

1 380 618,38

8 905 201,76

8 914 514,94

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)

272 025,80

341 537,41

A. Uitgaven

314 000,00

232 088,39

B. Ontvangsten

586 025,80

573 625,80

III. Andere (B-A)

-644 753,11

-644 753,11

644 753,11

644 753,11

1. Aflossing financiële schulden

644 753,11

644 753,11

1.a Periodieke aflossingen

644 753,11

644 753,11

A. Uitgaven

1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-295 694,53

-224 851,34

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

988 209,02

1 410 786,26

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

692 514,49

1 185 934,92

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

692 514,49

Autofinancieringsmarge

MJP 2019

1 185 934,92
Budget 2019

I. Financieel draagvlak (A-B)

674 995,96

A. Exploitatieontvangsten

10 285 820,14

10 295 133,32

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

9 610 824,18

9 618 805,78

10 208 787,36

10 216 768,96

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

676 327,54

597 963,18

597 963,18

669 090,49

669 090,49

A. Netto-aflossingen van schulden

71 127,31

71 127,31

B. Nettokosten van schulden

597 963,18

597 963,18

Autofinancieringsmarge (I-II)
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ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
26.

Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale en provinciale besturen;
 Gelet op het ministerieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
 Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
 Gelet op het feit dat er geen afzonderlijke beleidsrapporten meer bestaan voor gemeente en
OCMW, maar deze één geconsolideerd geheel vormen;
 Gelet op het feit dat de beide besturen wel afzonderlijke kredieten hebben;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad het deel van de gemeente dient vast te stellen;
 Gelet op de bespreking tijdens en het positief advies door het managementteam van 25/11/2019;
 Gelet op de toelichting op de financiële commissie van 17/12/2019;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt het meerjarenplan 2020-2025 – deel gemeente vast zoals toegevoegd in bijlage.
ART. 2
Maakt het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 in digitale vorm over aan de Vlaamse Regering
nadat de gemeenteraad het deel van de gemeente heeft vastgesteld en het deel van het OCMW heeft
goedgekeurd.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
27.

Goedkeuren meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale en provinciale besturen;
 Gelet op het ministerieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
 Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
 Gelet op het feit dat er geen afzonderlijke beleidsrapporten meer bestaan voor gemeente en
OCMW, maar deze één geconsolideerd geheel vormen;
 Gelet op het feit dat de beide besturen wel afzonderlijke kredieten hebben;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad het deel van het OCMW dient goed te keuren;
 Gelet op de bespreking tijdens en het positief advies door het managementteam van 25/11/2019;
 Gelet op de toelichting op de financiële commissie van 17/12/2019;
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 Gelet op het feit dat het vaststellen door de gemeenteraad van het deel van de gemeente en het
goedkeuren door de gemeenteraad van het deel van het OCMW, inhoudt dat het geconsolideerd
meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het meerjarenplan 2020-2025 – deel OCMW goed zoals toegevoegd in bijlage.
ART. 2
Neemt kennis van het goedgekeurde geconsolideerde meerjarenplan 2020-2025 zoals toegevoegd in
bijlage.
ART. 3
Maakt het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 in digitale vorm over aan de Vlaamse Regering
nadat de gemeenteraad het deel van de gemeente heeft vastgesteld en het deel van het OCMW heeft
goedgekeurd.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
De voorzitter schorst de vergadering om 22:56 uur en opent de vergadering terug om 23:06 uur.
28.

Goedkeuren toelage CAW Oost-Vlaanderen vzw (werking partnergeweld) voor de
periode 2020-2025

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, artikel 41 §2 23°;
 Overwegende de vraag van CAW Oost-Vlaanderen vzw om voor de periode 2020-2025 een
gemeentelijke jaarlijkse betoelaging te voorzien à rato van 0,1013 euro per inwoner, ter
ondersteuning van de werking rond partnergeweld;
 Overwegende dat het gaat om circa 1.520,00 euro per jaar of ca. 9.120,00 euro voor de periode
2020-2025;
 Overwegende dat gemeente Berlare de voorbije jaren deze werking eveneens heeft ondersteund,
aan dezelfde voorwaarden;
 Overwegende dat uit het dossier blijkt dat CAW Oost-Vlaanderen vzw ook zaken rond
partnergeweld in Berlare behandelt;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Kent voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een jaarlijkse toelage toe aan
CAW Oost-Vlaanderen vzw voor de werking rond partnergeweld. De jaarlijkse toelage bedraagt 0,1013
euro per inwoner.
ART. 2
Voorziet de nodige middelen op het exploitatiebudget van 2020 tot en met 2025.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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29.

Goedkeuren projectsubsidies jeugd 2020

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 6/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, zoals gewijzigd op 19/12/2014,
03/07/2015, 20/05/2016 en 22/12/2017;
 Gelet op het bestaande reglement ‘Erkenning en subsidiëring van het particuliere jeugdwerk in
Berlare’, zoals aangenomen bij het gemeenteraadsbesluit van 8/06/2009;
 Gelet op verleende visum met nummer 2019-086;
 Overwegende actieplan 1.3.3 van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 (Jeugdverenigingen
stimuleren om hun lokalen (brand)veilig en energiebewust te maken/houden), zoals goedgekeurd
in de gemeenteraadszitting van 18/12/2013;
 Overwegende dat in het budget van 2020 op AR 6493000 en BI 075001 een bedrag van 16.000,00
euro wordt voorzien voor jeugdprojectsubsidies;
 Overwegende Artikel 50 van het reglement voor erkenning en subsidiëring van het particuliere
jeugdwerk in Berlare.
 Overwegende dat de bewijsfacturen voor het project 2019 van Chiromeisjes Berlare nog niet
ingediend zijn op 31/10/2019.
 Overwegende dat de subsidiecommissie nog vragen heeft bij het ingediende project voor 2020 van
Chiromeisjes Berlare.
 Overwegende de beoordeling van de subsidiecommissie op 21/11/2019;
 Overwegende dat vier projecten werden ingediend:
 Chiromeisjes Overmere:
 Plaatsen gordijnkasten en brandwerende gordijnen.
 Totale kost project: 2.439,44 euro incl BTW
 Subsidievraag: 2.439,44 euro
 Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.000,00 euro
 Chiromeisjes Berlare:
Vernieuwen dak
 Totale kost project: 42.070,13 euro incl BTW
 Subsidievraag: onduidelijk
 Voorstel subsidiecommissie: De vereniging dit jaar GEEN projectsubsidie toekennen. Op
grond van een niet afgewerkt voorgaand project en teveel onduidelijkheden bij het ingediende
project voor 2020. De commissie geeft de vereniging het advies om toekomstige projecten nog
meer te onderbouwen.
 Chirojongens Berlare:
 Relighting
 Totale kost project: 6.761,24 euro incl BTW
 Subsidievraag: 5.198,77 euro
 Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 4.700,00 euro
 Chirojongens Overmere:
 Verbouwen sanitaire voorzieningen
 Totale kost project: 15.655,64 euro incl BTW
 Subsidievraag: 15.655,64 euro
 Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 9300,00 euro
 Overwegende het advies van de jeugdraad van de algemene vergadering van 12/12/2019 dat nog
toegevoegd wordt;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
goedkeuring te hechten aan de terugbetaling van volgende projecten, op basis van ingediende
facturen:
 Chiromeisjes Overmere: voor het plaatsen gordijnkasten en brandwerende gordijnen: 2.000,00
euro
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 Chirojongens Berlare: voor het project relighting: 4.700,00 euro
 Chirojongens Overmere: voor het verbouwen van sanitaire voorzieningen: 9.300,00 euro
ART. 2
Geen subsidie toe te kennen aan de Chiromeisjes Berlare. Op grond van een niet afgewerkt
voorgaand project en teveel onduidelijkheden bij het ingediende project voor 2020.
ART. 3
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien in het budget van
2019.
ART. 4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de dienst vrije tijd (vrijetijd@berlare.be);
- de financieel directeur;
- voorzitter jeugdraad, Ruben De Gucht (jeugdraadberlare@gmail.com);
- Chirojongens Overmere, Wouter De Gucht (wouterdegucht@gmail.com)
- Chiromeisjes Overmere, Delfine Abbeloos (delfine.a@hotmail.be)
- KSA Berlare, Emily Roels (emilyroels@hotmail.com)
- Chiromeisjes Elckerlyc Berlare, Jolyn Meesens (jolynmeesens@hotmail.com)
- Chirojongens Berlare, Lars Persyn (lars.persyn@outlook.com)
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
30.

Goedkeuren projectsubsidies noordzuid

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/11/2010 houdende het subsidiereglement voor derdeen vierdewereldprojecten;
 Overwegende dat 4 projecten tijdig werden ingediend, waarvan er 4 voldoen aan de
subsidiecriteria;
 Overwegende de beoordeling van de dossiers op 01/10/2019 in de raad van bestuur van GROS
Berlare met volgend voorstel:
- Finado vzw – werkgroep Ethiopië: de boerengemeenschap Tarmaber Woreda Inchine
Kebele krijgt toegang tot drinkbaar water en ook de mogelijkheid om waterbuffers op te
slaan.
Totale kostprijs project: 18091,00 euro
Subsidievraag: 3.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.916,66 euro
- Face for children in need vzw: In stand houden en verdere ontwikkeling van het
residentieel verblijf voor een 100-tal kinderen in het crisiscentrum voor straatkinderen in El
Salaam/Caïro. Met het oog op onderwijs in de Child friendly school of het officiële
onderwijsnet. Einddoel is gezinshereniging en voltooien van een opleiding.
Totale kostprijs project: 62.182,00 euro
Subsidievraag: 3.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.916,66 euro
- The Village vzw: PROUD-project: Voor 2020 vraagt vzw The Village aan gemeente Berlare
een bijdrage in het bouwprogramma. Op stapel staan het aanvatten van de afwerking van de
hal, en de bouw van de omtrekmuur. De hal zal gebruikt worden voor sociaal-culturele en
commerciële activiteiten. De omtrekmuur is vooral bedoeld om overstromingen tegen te gaan
(door gebrekkig beheer van publieke ruimte).
Totale kostprijs project: +/- 34.000,00 euro
Subsidievraag: 3.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.916,66 euro
- Rumahedi: Verdeling hygiënisch materiaal + voorlichting.
Totale kostprijs project: 2.500,00 euro
Subsidieaanvraag: 1.250,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.250,00 euro.
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 Overwegende het positief advies van de algemene vergadering van GROS Berlare op 8/10/2019;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Hecht goedkeuring projectsubsidies aan volgende projecten:
 Finado Ethiopië: de boerengemeenschap Tarmaber Woreda Inchine Kebele krijgt toegang
tot drinkbaar water en ook de mogelijkheid om waterbuffers op te slaan: 2.916,66 euro;
 Face for children in need vzw: In stand houden en verdere ontwikkeling van het
residentieel verblijf voor een 100-tal kinderen in het crisiscentrum voor straatkinderen in El
Salaam/Caïro. Met het oog op onderwijs in de Child friendly school of het officiële
onderwijsnet. Einddoel is gezinshereniging en voltooien van een opleiding: 2.916,66 euro
 Rumahedi: Verdeling hygiënisch materiaal + voorlichting: 1.250,00 euro.
ART. 2
Geen projectsubsidie toe te kennen aan The Village vzw, wegens het niet voldaan als één van de
subsidiecriteria.
ART. 3
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien
in het budget van 2019.
ART. 4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
 de dienst vrije tijd (vrijetijd@berlare.be);
 de financieel directeur;
 de voorzitter van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
(gretavanboven@gmail.com);
 Finado Ethiopië, Elli Cloots, (elli.cloots@telenet.be)
 The Village, Willy Neels, (willy.neels@gmail.com)
 Rumahedi, Christel Foncke, (c_fonck@hotmail.com).
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
31.

Goedkeuren partnerovereenkomst met vzw Join For Water

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het besluit van 26/11/2007 houdende goedkeuring van de statuten van de GROS en
houdende de erkenning van deze adviesraad.
 Gelet op het besluit van 14/12/2016 houdende het aangaan van een nieuwe partnerovereenkomst
met Protos vzw (ondertussen vzw Join For Water) voor 2017-2019;
 Overwegende dat gemeente Berlare sinds 2009 een partnerovereenkomst heeft met v.z.w. Protos
om mee drinkwater te helpen voorzien in de Ecuadoraanse gemeente Rio Verde en haar gehuchten
en dat deze samenwerking afgerond is;
 Overwegende dat de vierde partnerovereenkomst met Join For Water is afgelopen;
 Overwegende het unaniem positief advies van GROS Berlare in zitting van 17/06/2019 om na
Ecuador te kiezen voor een nieuw waterschap met Haïti in samenwerking met Join For Water;
 Overwegende dat een partnerovereenkomst in praktijk neerkomt op een dubbel engagement van
gemeente Berlare:
o het waterschap bekendmaken bij de inwoners;
o het waterschap financieel steunen voor drie jaar (2020, 2021 en 2022) met een
jaarlijkse toelage van 5.000,00 euro
 Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Gaat akkoord om een nieuwe partnerovereenkomst aan te gaan met vzw Join For Water,
Flamingostraat 36, 9000 Gent. Waarbij Gemeente Berlare zich engageert om de projecten rond
drinkwatervoorziening, het bestrijden van erosie, irrigatie van landbouwgronden en beheer en
opvolging van drinkwater door lokale actoren in Haïti financieel te ondersteunen en bekend te maken.
ART. 2
Voorziet in de jaren 2020, 2021 en 2022 telkens 5.000,00 euro in het exploitatiebudget.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Join For Water, Flamingostraat 36 te 9000 GENT;
- Mevrouw Greta Van Boven, voorzitter gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking,
Emiel Hertecantlaan 90, te 9290 BERLARE;
- de financieel directeur;
- dienst vrije tijd.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
32.

Goedkeuren nominatieve subsidies Wielercomité Berlare vzw

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op verleende visum Dit visum wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de
budgetwijziging 2019/2 van de gemeente Berlare, waarin het toekennen van deze subsidie werd
opgenomen.
 Overwegende dat Wielercomité Berlare vzw sinds 2016 de wielerwedstrijden naar aanleiding van
kermis Berlare, inclusief beroepsrennerswedstrijd, organiseert;
 Overwegende dat deze organisatie naar ieders tevredenheid verloopt;
 Overwegende de aanvraag van Wielercomité Berlare vzw tot een financiële tegemoetkoming van
5.400,00 euro in hogervermelde sporttechnische kosten;
 Overwegende dat deze subsidiëring is voorzien in het exploitatiebudget 2019;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Kent aan Wielercomité Berlare vzw voor 2019 een subsidie toe ten bedrage van 5.400,00, als
tussenkomst in de sporttechnische kosten voor de organisatie van de beroepsrennerskoers van
23/09/2019.
ART. 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019.
ART. 3
De gemeente zal voor volgend jaar nagaan of het Wielercomité Berlare vzw dit bedrag werkelijk nodig
heeft.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
33.

Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal voor Judoclub Kumiuchi voor de organisatie
van een benefiet ten voordele van een door ziekte getroffen clublid

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;
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 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 Judoclub Kumiuchi tot tariefvrijstelling voor gebruik van Festivalhal
Donkmeer op 07/12/2019 voor de organisatie van een benefiet ten voordele van een door ziekte
getroffen clublid Saartje;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15/11/2019 voorstelt
om tariefvrijstelling toe te staan aan Judoclub Kumiuchi voor gebruik van Festivalhal Donkmeer op
07/12/2019 voor de organisatie van een benefiet;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Staat een afwijking toe op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan
Judoclub Kumiuchi voor gebruik op 07/12/2019. De organisator zal geen tarief aangerekend worden.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- Digitaal loket;
- Judoclub Kumiuchi;
- de financieel directeur;
- de directeur van CC Stroming (cultuur@berlare.be).
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
34.

Goedkeuren tot intekening raamovereenkomst via CREAT/Farys voor de aankoop
van schoonmaakproducten

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet) en artikel 57, en
inzonderheid artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting
om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een
aankoopcentrale;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 6/02/2019 houdende de goedkeuring
toetreding aankoopcentrale TMVS (Farys/Creat);
 Overwegende het feit dat de huidige overeenkomst tot aankoop van onderhouds- en
hygiëneproducten voor de diensten van de Gemeente Berlare en het OCMW Berlare via de firma
Salubris ten einde loopt op 31/12/2019; (OCMW Raadsbesluit dd 13/12/2018)
 Overwegende dat het opportuun is om verder samen (Gemeente en OCMW) onderhoudsproducten
aan te kopen zodat er op termijn ook meer uniform kan gewerkt worden;
 Overwegende dat binnen het aanbod van Farys/Creat er kan ingetekend worden op de
raamovereenkomst voor aankoop van schoonmaakproducten;
 Overwegende de voorliggende contractinformatie en prijzen;
o Leverancier : firma Salubris, Leon Bekaertlaan 32 te 9880 Aalter;
o Einde overeenkomst 14 april 2021
 Overwegende het feit dat de aankoop van deze producten geraamd kan worden op een jaarlijks
bedrag van € 30.000 (incl. BTW);
 Bedrag is voorzien in exploitatiebudget;
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 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Toe te treden tot de raamovereenkomst Farys/Creat voor de aankoop van schoonmaakproducten,
gegund aan firma Salubris, Leon Bekaertlaan 32 te 9880 Aalter. De raming bedraagt 30 000 euro incl.
btw.
ART. 2
Stelt mevrouw Elyne Roels, verantwoordelijke patrimonium, aan als leidend ambtenaar in dit dossier.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
35.

Goedkeuren gunningsprocedure aankoop projector (CC Stroming)

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet van
30.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat de huidige projector stuk is;
 Overwegende dat er nu een projector gehuurd wordt maar deze kosten oplopen waardoor de
aankoop van een nieuw toestel dringend nodig is;
 Overwegende dat de aankoop projector voor cultureel centrum Stroming wordt geraamd op 12.500
euro (excl. BTW);
 Overwegende dat wordt voorgesteld om de aankoop te organiseren bij wijze van
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden in het investeringsbudget
van 2020;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Goedkeuring te verlenen om de projector voor het cultureel centrum Stroming aan te kopen bij wijze
van onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur.
ART. 2
Geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht de aankopen te organiseren bij wijze
van onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
36.

Goedkeuren gunningswijze dienstverlening takeldienst

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet van
30.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
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 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20/11/2019 houdende de goedkeuring van het
retributiereglement voor het takelen van geïmmobiliseerde voertuigen;
 Overwegende dat het voor de medewerkers van politiezone Berlare/Zele wenselijk is om één
overheidsopdracht uit te schrijven voor beide gemeenten;
 Overwegende dat gemeente Berlare trekker zal zijn voor deze overheidsopdracht;
 Overwegende dat het gaat om een nieuwe werking en dat daarom geopteerd wordt om de
overheidsopdracht uit te schrijven voor één jaar;
 Overwegende dat de kosten geraamd worden op 13.200,00 euro voor beide gemeenten samen:
o Gemeente Zele: 20 takelingen per jaar
o Gemeente Berlare: 10 takelingen per jaar
 Overwegende dat wordt voorgesteld om de aankoop te organiseren bij wijze van
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden in het exploitatiebudget van
2020;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Goedkeuring te verlenen om de overheidsopdracht te plaatsen bij wijze van
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur.
ART. 2
Geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht de overheidsopdracht te organiseren
bij wijze van onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
37.

Goedkeuren procedure openbare verkoop van het onroerend goed gelegen te 9290
Berlare, Heide 18

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief 2010/02 – Vervreemding van onroerende goederen door de
provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende erediensten;
 Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het perceel gelegen te afd. 1, sectie C, nr. 363P;
 Overwegende dat het perceel cijnsgrond betreft van de gemeente;
 Overwegende dat op het perceel een oude woning staat, die eigendom is van een particulier;
 Overwegende het schattingsverslag van 15/05/2018, opgemaakt door Johan Sichien, beëdigd
landmeter;
 Overwegende het akkoord van de mede-eigenaars op het schattingsverslag en de verdeelsleutel
64,29% gemeente/35,71% mede-eigenaars);
 Overwegende dat de verkoop openbaar zal plaatsvinden;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt de verkoop goed van het onroerend goed Heide 18, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie
C, nummer 363P.
ART. 2
Beslist dat de verkoop openbaar gebeurt via Biddit.
ART. 3
Bepaalt dat de instelprijs gelijk is aan het schattingsverslag: 90.000 euro.
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ART. 4
Bepaalt dat alle kosten en opbrengsten verdeeld worden conform de verdeelsleutel 64,29% gemeente
/ 35,71% mede-eigenaars.
ART. 5
Bepaalt dat alle kosten voortvloeiend uit deze verkoop ten laste vallen van de koper, waaronder de
kosten voor publicatie, honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste aktekosten, …
ART. 6
Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 7
Burgemeester Katja Gabriëls en Algemeen Directeur Hilde Van der Jeugt te machtigen tot het
ondertekenen van de notariële akte.
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
38.

Goedkeuren ruilen deel van het perceel afd. 1, sectie C, nr. 363S met deel perceel nr.
356R - Heide Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief 2010/02 – Vervreemding van onroerende goederen door de
provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende erediensten;
 Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het perceel gelegen te afd. 1, sectie C, nr. 363S;
 Overwegende dat wordt voorgesteld om een deel van dit perceel te ruilen met een deel van het
perceel van de buur, afd. 1, sectie C, nr. 356R;
 Overwegende dat zo wordt tegemoetgekomen aan de feitelijke situatie die door de jaren heen is
ontstaan;
 Overwegende het opmetingsplan van 30/10/2019, opgemaakt door Johan Sichien, beëdigd
landmeter;
 Overwegende het akkoord van de buren;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt de ruiling goed van een deel van het perceel gelegen te afd. 1, sectie C, nr. 363S met een deel
van perceel afd. 1, sectie C, nr. 356R, zoals weergegeven op bijgevoegd plan van 30/10/2019,
opgemaakt door Johan Sichien, beëdigd landmeter;
ART. 2
Bepaalt dat alle kosten voortvloeiend uit deze verkoop ten laste vallen van de gemeente.
ART. 3
Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 4
Burgemeester Katja Gabriëls en Algemeen Directeur Hilde Van der Jeugt te machtigen tot het
ondertekenen van de notariële akte.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
39.

Goedkeuren aangaan omgevingscontract met provincie Oost-Vlaanderen

DE RAAD,
 Gelet op van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10/03/2009 waarbij de gemeente het Milieucontract

ondertekende met het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen;
 Overwegende dat het Milieucontract vanaf 1/01/2020 omgezet wordt in het Omgevingscontract
voor zes jaar (tot en met 31 december 2025), evenwel jaarlijks opzegbaar;
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Overwegende dat de niet opgebruikte trekkingsrechten van het Milieucontract eind 2019
zullen omgezet worden naar het Omgevingscontract;
Overwegende dat het provinciebestuur beschikt over een milieulaboratorium en diverse
deskundigen gespecialiseerd in de domeinen water, lucht, geluid, hinder, bodem, natuur,
natuur- en milieueducatie, mobiliteit, energie, afval en milieuverantwoord productgebruik;
Overwegende dat het gemeentebestuur bij ondertekening van het Omgevingscontract beroep
kan doen op de deskundigen van het provinciebestuur voor technisch-wetenschappelijke
ondersteuning en advies op maat in diverse milieuaangelegenheden aan een kostprijs van
60,00 euro per uur;
Overwegende dat het gemeentebestuur in het kader van het Omgevingscontract een beroep
kan doen op het provinciebestuur voor het uitvoeren van diverse projecten, alsook
monsternames, analyses en metingen met een korting van 50%;
Overwegende dat de in het nu aflopende milieucontract de korting (50%) voor opleidingen
inzake milieu, natuur en duurzaamheid wordt geschrapt;
Overwegende dat het systeem van overdraagbare trekkingsrechten blijft behouden;
Overwegende dat het bedrag van de jaarlijkse basistrekkingsrechten niet verandert en dat er
jaarlijks 2.000,00 euro dient betaald te worden; dat steeds bijkomende trekkingsrechten per
schijf van 1.500,00 euro kunnen aangekocht worden; dat het resterende bedrag aan
trekkingsrechten aan het einde van elk jaar tot twee maal kan overgedragen worden naar het
daaropvolgende jaar;
Overwegende dat alle diensten in het kader van het Omgevingscontract verrekend worden via
de door het gemeentebestuur betaalde trekkingsrechten;
Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.



BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Sluit een Omgevingscontract af met de provincie Oost-Vlaanderen voor de periode van 1 januari 2020
tot en met 31 december 2025. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van deze overeenkomst gaat als
bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Voorziet de middelen voor de trekkingsrechten op het exploitatiebudget.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 de Provincie Oost-Vlaanderen – dienst milieubeleidsplanning, -ondersteuning en
natuurontwikkeling, samen met het Omgevingscontract in tweevoud (Woodrow Wilsonplein
2, 9000 Gent, met als referentie M01/omgevingscontract/KR).
 de financieel directeur
 dienst vergunningen
ART. 4
Burgemeester Katja Gabriëls en Algemeen Directeur Hilde Van der Jeugt te machtigen tot het
ondertekenen van de overeenkomst.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
40.

Goedkeuren statuten intergemeentelijke projectvereniging UiTPAS Dender

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de principiële beslissingen voor deelname aan UiTPAS Dender door gemeente Berlare in
collegezittingen van 8/05/2015, 13/05/2016 en 9/12/2016;
 Gelet op de goedkeuring van de overeenkomst met UiTPAS Dender door gemeente Berlare door de
gemeenteraad in zitting van 28/06/2017;
 Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
24/05/2019 tot deelname aan de op te richten intergemeentelijke projectvereniging UiTPAS
Dender;
 Overwegende het positief advies van de regiowerkgroep UiTPAS Dender in zitting van 29/10/2019;
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 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt volgende statuten van de projectvereniging UiTPAS Dender goed.
HOOFDSTUK 1 – STICHTENDE LEDEN, NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR EN VERLENGING
Artikel 1 – Stichtende leden
Op grond van artikel 396 van het decreet Lokaal Bestuur kunnen twee of meer gemeenten een
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tot stand brengen om doelstellingen te
verwezenlijken die behoren tot een of meer inhoudelijke samenhangende beleidsdomeinen.
Met behoud van de toepassing van andersluidende decretale bepalingen kunnen, naast gemeenten,
aan het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid uitsluitend autonome gemeentebedrijven,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de publiekrechtelijke verenigingen ervan, andere
samenwerkingsverbanden, gevormd krachtens deze titel, politiezones en hulpverleningszones
deelnemen.
In toepassing van artikel 401 tot en met 412 van het decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017
houdende de intergemeentelijke samenwerking richten de stad Aalst, gemeente Berlare, gemeente
Buggenhout, gemeente Denderleeuw, stad Dendermonde, gemeente Erpe-Mere, gemeente Haaltert,
gemeente Laarne, gemeente Lebbeke, gemeente Lede, stad Ninove, gemeente Wetteren, gemeente
Wichelen en gemeente Zele een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid
op, onder de vorm van een projectvereniging.
Een projectvereniging is een samenwerkingsverband zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een
duidelijk omschreven project te plannen, uit te voeren en te controleren.
Artikel 2 – Naam
De projectvereniging draagt als naam ’projectvereniging UiTPAS Dender’.
De projectvereniging UiTPAS Dender wordt beheerst door de bepalingen van het decreet Lokaal
Bestuur en door deze statuten.
Artikel 3 – Doel
UiTPAS is een instrument voor verbreding, verhoging en verdieping van vrijetijdsparticipatie van alle
Vlamingen, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede, en wordt gebruikt voor een gemeenteoverschrijdend, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod, zowel voor activiteiten van de gemeente
zelf als van verenigingen en privé-organisatoren.
UiTPAS heeft 3 basisprincipes die elke UiTPASaanbieder moet aanvaarden:
- UiTpunten sparen
- UiTpunten ruilen voor voordelen
- toekennen van kansentarief aan mensen in armoede, met een solidaire kostendeling tussen
deelnemer, aanbieder en overheid.
Om haar doel te bereiken kan de projectvereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het doel te maken hebben en/of dit kunnen bevorderen. Zij kan deelnemen en
haar medewerking verlenen aan alle activiteiten die de realisatie van haar doel bevorderen. De
projectvereniging kan ook alle mogelijke inkomsten verwerven om haar doelstellingen en opdrachten
te realiseren.
Artikel 4 – Zetel
De maatschappelijke zetel van de projectvereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement
Dendermonde, op het adres Werf 9 te 9300, Aalst.
Artikel 5 – Duur en verlenging
De projectvereniging wordt initieel opgericht vanaf het verlijden van de oprichtingsakte tot 31
december 2024.
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Overeenkomstig de modaliteiten vervat in artikel 401 van het decreet Lokaal Bestuur kan overgegaan
worden tot eventuele verlengingen van het samenwerkingsverband, telkens voor de duur van de
legislatuur.
De verlenging moet expliciet gebeuren door een gemeenteraadsbeslissing van elke deelnemende
gemeente voor het verstrijken van de lopende periode. Alleen naar aanleiding van een beslissing tot
verlenging kan een gemeente beslissen om uit de projectvereniging te stappen. Dit is niet mogelijk
tijdens een lopende periode. Mocht een gemeente dit toch beslissen, dan blijft haar jaarlijkse
financiële bijdrage toch te betalen en dit tot het verstrijken van de lopende periode.
Bij instemming van alle betrokken gemeenten kan de termijn een onbeperkt aantal keren verlengd
worden, doch telkens niet langer dan voor een periode van zes jaar.
Naar aanleiding van een verlenging kunnen andere (aangrenzende) gemeenten aansluiten bij de
projectvereniging. De aanvaarding van nieuwe leden dient goedgekeurd te worden door de Raad van
Bestuur op basis van een formele beslissing en door een gemeenteraadsbeslissing van de
deelnemende gemeenten.
De projectvereniging kan slechts verbintenissen aangaan voor een duur die haar bestaanstermijn
overschrijdt voor zover alle maatregelen getroffen werden om er de uitvoering van te verzekeren.
HOOFDSTUK 2 – BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 6 – Bestuur van de projectvereniging
De projectvereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden
aangesteld door de deelnemende gemeenten. Voor alle leden van de Raad van Bestuur wordt ook een
plaatsvervanger aangesteld.
Artikel 7 – Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en leden met raadgevende stem.
Elke deelnemende gemeente vaardigt één stemgerechtigd lid af naar de Raad van Bestuur. De
stemgerechtigde leden zijn burgemeester, schepenen of raadsleden van de deelnemende gemeenten.
Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem.
Elke deelnemende gemeente heeft ook een afgevaardigde met raadgevende stem in de Raad van
Bestuur. Deze afgevaardigde is altijd een raadslid in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
De leden van de raad van bestuur ontvangen geen presentiegeld.
Artikel 8 – Onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en ambten, functies of
mandaten
Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt rekening gehouden met de onverenigbaarheid
voorzien in artikel 436 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten,
functies of mandaten:
 lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en de
gemeenschappen;
 lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten
en gemeenschappen;
 lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
 provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur;
 arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
 provinciegriffier;
 lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de projectvereniging;
 met behoud van de toepassing van artikel 434, §2, tweede lid, werknemer van een deelnemend
openbaar bestuur, of van de administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het
gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op
grond van de doelstellingen van de projectvereniging.
Artikel 9 - Aanwezigheid zonder stemrecht in de Raad van Bestuur
De deelnemende gemeenten kunnen per gemeente een lid van hun administratie afvaardigen om de
vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen.
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De Raad van Bestuur kan elke persoon, wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot het
bijwonen van zijn vergaderingen.
Hun aanwezigheid moet in de notulen vermeld worden. Deze personen hebben geen stemrecht.
Artikel 10 – Aanwijzing voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
De stemgerechtigde bestuurder van de gemeente met het grootste aantal inwoners is de voorzitter
van de Raad van Bestuur.
Binnen de Raad van Bestuur wordt tijdens de eerste vergadering na de oprichting of verlenging, of na
toetreding van een nieuwe gemeente, met gewone meerderheid, onder de andere de
stemgerechtigde bestuurders wordt een ondervoorzitter gekozen.
Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door
de jongste stemgerechtigde.
Uit de personeelsleden van de gemeenten bedoeld in artikel 9, eerste lid wordt een secretaris
aangeduid op voordracht van de deelnemers. De secretaris maakt het verslag op en staat in voor de
praktische organisatie van de vergaderingen.
Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter loopt gelijk met de oprichtings- of verlengingstermijn
van de projectvereniging en is hernieuwbaar. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter neemt
een einde met het mandaat van de bestuurder. De benoemde vervanger beëindigt de termijn van het
voorzitter- of ondervoorzitterschap.
Artikel 11 – Beëindiging van het mandaat
Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat,
uitgezonderd ingeval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden
de gemeenten in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de verkiezing tot algehele
vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari
daaropvolgend.
De bestuurders blijven evenwel bestuurder tot het moment dat er in hun vervanging is voorzien.
Ingeval van overlijden, rechtsonbekwaamheid of ontslag van een bestuurder, voorziet de
deelnemende gemeente die hij of zij vertegenwoordigde in zijn vervanging. De aldus benoemde
bestuurder beëindigt het mandaat van de overleden, rechtsonbekwame of ontslagnemende
bestuurder die hij of zij vervangt.
Het mandaat van een bestuurder wordt eveneens beëindigd indien de respectievelijke gemeenteraad
die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt. Op dezelfde gemeenteraad waarop het mandaat in de
Raad van Bestuur wordt beëindigd, dient de nieuwe bestuurder te worden aangeduid.
Het mandaat van een bestuurder wordt eveneens beëindigd bij van rechtswege verlies van zijn of
haar openbaar mandaat in de gemeenteraad. De gemeenteraad die hij of zij vertegenwoordigt, stelt
een opvolger aan.
Artikel 12 – Belangenconflicten en onverenigbaarheden
In toepassing van artikel 439 van het decreet Lokaal Bestuur is het elke bestuurder of zijn
plaatsvervanger van de projectvereniging verboden:
 aanwezig te zijn bij de beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij of zij een rechtstreeks
belang heeft of waarbij zijn of haar bloedverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk
en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan bloed- en aanverwanten tot
de tweede graad, wanneer het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen,
afzettingen en schorsingen;
 rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten afgesloten met de
projectvereniging;
 als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de
projectvereniging. Het is hem of haar verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de
projectvereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit
kosteloos gebeurt;
 op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
Wordt van rechtswege als ontslagnemend en niet hernoembaar beschouwd, de bestuurder of
plaatsvervanger die handelt tegen het verbod, opgelegd door dit artikel.
De Raad van Bestuur spreekt van rechtswege de vervallenverklaring uit, bij een met redenen omkleed
besluit.
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Artikel 13 – Frequentie van vergadering, uitnodiging en agenda
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter, of op verzoek van twee stemgerechtigde bestuurders, minstens twee keer per jaar of
zo vaak als het belang van de projectvereniging vereist.
Behalve in spoedeisende gevallen worden, door de voorzitter de oproepingen minstens twee weken
voor de vergaderdatum verzonden aan de bestuurders, de genodigden en hun vertegenwoordigers.
Bij afwezigheid van de voorzitter gebeurt dit door de ondervoorzitter.
In spoedeisende gevallen kan de termijn vastgesteld voor de uitnodiging herleid worden tot twee
werkdagen voor de vergaderdatum.
De uitnodiging vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering. De uitnodiging bevat
eveneens de agenda. Punten kunnen worden toegevoegd aan de agenda, schriftelijk ter attentie van
de voorzitter van de Raad van bestuur, uiterlijk 7 dagen voor de vergadering.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.
Het verslag van de vorige vergadering, eventueel de rekening en het budget met toelichting, het
jaarverslag en andere documenten voor de geplande vergadering worden voorafgaandelijk aan de
vergadering aan de bestuurders, de genodigden en hun vertegenwoordigers bezorgd. De
deelnemende gemeenten en hun vertegenwoordigers kunnen punten toevoegen aan de agenda.
Artikel 14 – Openbaarheid en notulen
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen worden
ondertekend door de voorzitter, of waarnemend voorzitter van de vergadering en de secretaris.
De notulen van de vergaderingen worden uiterlijk één maand na de vergadering bezorgd aan de leden
van de Raad van Bestuur.
De gedetailleerde notulen, waarbij het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar
in de notulen naar verwezen wordt, gevoegd zijn, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op
het secretariaat van de deelnemende gemeenten, met behoud van de decretale bepalingen over de
openbaarheid van bestuur.
Artikel 15 – Bevoegdheden en taken van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die kaderen
binnen het doel van de projectvereniging zoals omschreven in artikel 3.
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk bij wet of in deze
statuten aan een orgaan van de deelnemende gemeenten is voorbehouden.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de projectvereniging. Hij is bevoegd
voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het
vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het
lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn. Hij is bevoegd voor alle handels-, verzekerings- en
bankverrichtingen, inclusief het opheffen van hypotheken.
De Raad van Bestuur heeft onder meer de bevoegdheid tot het nemen van de volgende beslissingen:
 het opstellen van een huishoudelijk reglement over de werkingsmodaliteiten van de Raad van
Bestuur dat bij deze statuten wordt gevoegd, en dat gewijzigd kan worden bij eenvoudige
beslissing met gewone meerderheid van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur;
 de benoeming van een accountant;
 de formele vaststelling van het personeelskader van de projectvereniging, nadat de
goedkeuring ervan door de deelnemende gemeenten werd verworven;
 de gunning van overheidsopdrachten met inachtneming van de wettelijke bepalingen
daaromtrent;
 de vaststelling van het budget en de budgetwijzigingen die worden onderworpen aan de
goedkeuring van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
 de vaststelling van de jaarrekeningen die samen met het activiteitenverslag en het verslag van
de accountant aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor goedkeuring wordt
voorgelegd, overeenkomstig de statutair voorgeschreven procedure, en nadien bij de Nationale
Bank van België worden neergelegd.
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Artikel 16 – Vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de projectvereniging in alle gerechtelijke en buitenrechtelijke
akten en handelingen. Hij treedt op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het
al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Tegenover derden volstaat, opdat de projectvereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn, de
handtekening van de voorzitter en minstens 1 andere stemgerechtigde bestuurder, in zover deze
daartoe speciaal werd gemachtigd door de Raad van Bestuur.
Artikel 17 – Aansprakelijkheid
De bestuurders of hun plaatsvervangers kunnen geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid
dragen ten aanzien van de verbintenissen aangegaan door de projectvereniging. Zij zijn
overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en
aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun
bestuur.
Artikel 18 – Quorum, stemrecht en wijze van beslissing
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone
meerderheid van het aantal bestuurders of hun plaatsvervangers, zowel in het geheel als in de groep
van de door de gemeenten benoemde bestuurders of hun plaatsvervangers. Van dit
aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor een tweede vergadering die volgt op een onvoldoende
samengestelde eerdere vergadering, en/of voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal
op de agenda voorkomen.
Deze bepaling geldt niet voor de voorstellen tot statutenwijziging (zie artikel 19) en aanvaarding van
toetredingen van nieuwe leden (zie artikel 24).
De voor de beslissingen vereiste meerderheid is steeds de gewone meerderheid die bereikt moet
worden zowel in het geheel als in de groep van de door de gemeenten benoemde bestuurders of hun
plaatsvervangers. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De tweede oproeping gebeurt overeenkomstig de bepalingen in artikel 13. In deze tweede oproep
wordt er uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de Raad van Bestuur de punten die voor de tweede
maal op de agenda voorkomen zal kunnen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders of plaatsvervangers.
Artikel 19 – Statutenwijziging
De wijziging van de statuten kan slechts geschieden mits voorafgaandelijke goedkeuring door alle
gemeenteraden van de deelnemende en toegetreden gemeenten.
Om geldig te beraadslagen en te beslissen over een statutenwijziging is een aanwezigheidsquorum
vastgesteld op twee derde meerderheid van het aantal bestuurders of hun plaatsvervangers.
De beslissingen tot statutenwijziging van de projectvereniging dienen genomen te worden met
voltalligheid van stemmen, waarbij de bestuurders stemmen overeenkomstig het mandaat dat door
hun gemeenteraad is gegeven.
Ingeval het vereiste aantal niet aanwezig is, kan de Raad van Bestuur een tweede Raad van Bestuur
samenroepen. Op deze tweede vergadering kan geldig beslist worden, ongeacht het aantal
aanwezigen en zulks met voltalligheid van stemmen.
HOOFDSTUK 3 – FINANCIEEL BEHEER
Artikel 20 – Boekhouding, budget en jaarrekeningen
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de
boekhoudkundige verrichtingen.
Het budget wordt goedgekeurd op uiterlijk 31 december van het jaar dat eraan voorafgaat.
De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening vergezeld van het activiteitenverslag van het afgelopen
jaar goed uiterlijk op 31 maart na het verstreken boekjaar.
Artikel 21 – Financiële controle
De Raad van Bestuur geeft opdracht aan een onafhankelijke accountant die de controle op de
financiële toestand uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.
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Artikel 22 – Controle door gemeenteraden en neerlegging bij Nationale Bank
De jaarrekening, vergezeld van het activiteitenverslag en het verslag van de accountant wordt binnen
de dertig dagen na haar voorlopige vaststelling door de Raad van Bestuur overgemaakt aan de
deelnemende gemeenten.
De gemeenteraden nemen kennis van de in het eerste lid bedoelde stukken van de jaarrekening.
Nadien wordt de jaarrekening door de Raad van Bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 23 – Financiering
De financiering van de projectvereniging gebeurt door middel van:
 jaarlijkse financiële inbreng door de deelnemende gemeenten;
 middelen uit eigen werking, sponsoring en giften.
De bijdrage voor logistieke en administratieve ondersteuning van elke deelnemende gemeente hetzij
financieel, hetzij in natura door beslissing van de Raad van Bestuur, is bepaald op jaarlijks 0,07 euro
per inwoner in de periode 2020-2024.
HOOFDSTUK 4 – LEDEN
Artikel 24 – Toetreding nieuwe leden
Andere steden en gemeenten dan diegene vermeld in artikel 1 tweede lid kunnen slechts in het eerste
jaar van de nieuwe legislatuur (zie artikel 5) toetreden tot de projectvereniging.
De stappen die een nieuw toetredend lid moet ondernemen zijn:
1. Een aanvraag, in de vorm van een gemeenteraadsbeslissing, te richten aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur. Het verzoek tot toetreding wordt dan als agendapunt gevoegd op de
eerstvolgende Raad van Bestuur.
2. Op de eerstvolgende Raad van Bestuur wordt beslist over een voorlopige aanvaarding.
3. De bestaande deelnemende gemeenten bespreken het verzoek tot toetreding in hun
respectievelijke college van burgemeester en schepenen, en aanvaarden het al dan niet
principieel.
4. Alle deelnemende gemeenten agenderen de toetreding via aanpassing van de statuten op de
respectievelijke gemeenteraden.
5. De Raad van Bestuur stemt over de nieuwe statuten.
De toetreding neemt een aanvang wanneer de bovenstaande procedure werd doorlopen.
HOOFDSTUK 5 – ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 25 – Ontbinding
Op verzoek van alle deelnemende gemeenten en aan de hand van de daartoe strekkende
gemeenteraadsbeslissingen, kan de Raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de vervroegde
ontbinding van de projectvereniging beslissen.
Bij de ontbinding krachtens het voorgaand lid of door het verstrijken van de periode waarvoor de
projectvereniging werd opgericht, desgevallend verlengd, wordt de projectvereniging ontbonden en
wijst de Raad van Bestuur die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars aan. De Raad van Bestuur
vervalt op het ogenblik van de ontbinding.
Artikel 26 – Vereffening
In geval van ontbinding van de projectvereniging worden de activa, na aanzuivering van de eventuele
passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de betaalde financiële
bijdragen.
Bij de ontbinding van de projectvereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden
teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen worden.
In geval van ontbinding van de projectvereniging worden de resterende activa waar geen enkele
deelnemende gemeente rechten op kan doen gelden, overgedragen aan een vereniging of organisatie
met een gelijkaardig doel vooraf bepaald door de Raad van bestuur, of aan een goed doel eveneens
vooraf bepaald door de Raad van Bestuur.
Na aanzuivering van alle ontvangsten en lasten alsmede van de kosten der liquidatie of bewaring
welke voor deze regeling gedaan worden, wordt het netto-actief evenredig verdeeld onder alle
deelnemende gemeenten.
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ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
 stadsbestuur Aalst, Werf 9 te 9300 AALST;
 gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
 gemeentebestuur Denderleeuw, Alfons De Cockstraat 1 te 9470 DENDERLEEUW;
 stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE;
 gemeentebestuur Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 458 te 9420 ERPE-MERE;
 gemeentebestuur Haaltert, Hoogstraat 41 te 9450 HAALTERT;
 gemeentebestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 LAARNE;
 gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE;
 gemeentebestuur Lede, Markt 1 te 9340 LEDE;
 stadsbestuur Ninove, Centrumlaan 100 te 9400 NINOVE;
 gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
 gemeentebestuur Wichelen, Oud Dorp 2 te 9260 WICHELEN;
 gemeentebestuur Zele, Markt 50 te 9240 ZELE;
 de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
 de directeur van CC Stroming
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
41.

Aanduiden bestuurders projectvereniging UiTPAS Dender

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 404;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende de goedkeuring van de statuten van
projectvereniging UiTPAS Dender;
 Gelet op artikel 7 van de statuten van UiTPAS Dender, goedgekeurd in zitting van heden;
 Gelet op het feit dat de gemeente in de raad van bestuur van deze projectvereniging recht heeft
op 1 stemgerechtigde vertegenwoordiger, 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger en 1
vertegenwoordiger met raadgevende stem;
 Gelet op het feit dat de stemgerechtigde vertegenwoordiger de burgemeester, schepen of een
raadslid verkozen op een lijst waarvan verkozenen deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen is en meestal de schepen van cultuur is, de plaatsvervangend
vertegenwoordiger een politiek vertegenwoordiger uit het college van burgemeester en schepenen
of een raadslid verkozen op een lijst waarvan verkozenen deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen, en de vertegenwoordiger met raadgevende stem een raadslid is van
een partij die geen deel uitmaakt van de meerderheid;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Duidt volgende persoon aan als vertegenwoordiger met stemrecht namens gemeente Berlare in de
raad van bestuur van projectvereniging UiTPAS Dender voor de periode van de legislatuur 2020 2024: Carine Meyers, schepen van cultuur, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare.
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervanger namens gemeente Berlare in de raad van bestuur van
projectvereniging UiTPAS Dender voor de periode van de legislatuur 2020-2024: Ruben De Backer,
raadslid, Dorp 69 A, 9290 Berlare.
ART. 3
Duidt volgende persoon aan als vertegenwoordiger met raadgevende stem namens gemeente Berlare
in de raad van bestuur van projectvereniging UiTPAS Dender voor de periode van de legislatuur 20202024: Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare.

Notulen van de gemeenteraad van 18/12/2019

44 van 47

ART. 4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Projectvereniging UiTPAS Dender, Werf 9, 9300 Aalst
- Stemgerechtigd lid: Carine Meyers, schepen van cultuur, Frans Broeckaertlaan 51, 9290
Berlare;
- Plaatsvervangend lid: Ruben De Backer, raadslid, Dorp 69 A, 9290 Berlare.
- Lid met raadgevende stem: Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
42.

Goedkeuren kadertekst Informatieveiligheidsbeleid gemeente en OCMW Berlare

DE RAAD,
 Gelet op de artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
 Gelet op het decreet van 18/07/2008 betreffende elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer
(eGovdecreet);
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15/05/2009 betreffende de
veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18/07/2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
 Gelet op de wet van 8/12/1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en haar uitvoeringsbesluit (KB van 13
februari 2001);
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 17/12/2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking
tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 Gelet op de wet van 8/08/1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
 Gelet op de Omzendbrief van 9/01/2002 betreffende de toegang tot de informatiegegevens die in
het Rijksregister van de natuurlijke personen opgenomen zijn. Maatregelen ter beveiliging van de
gegevens;
 Gelet op de Omzendbrief van 24/09/2007 betreffende de verplichtingen voor de
verantwoordelijken van gegevensverwerking;
 Gelet op de Omzendbrief van 12/03/2008 betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens – toegang tot de informatiegegevens van
het Rijksregister – Veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de vertrouwelijkheid en de integriteit
van de gegevens, de authenticatie van de gebruikers en het spoor van de activiteiten die
uitgevoerd werden op de informatiesystemen, te waarborgen;
 Gelet op de Omzendbrief van 10/11/2008 betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens – Toegang tot de informatiegegevens van
het Rijksregister – Respect voor de doeleinden waarvoor toestemming werd gegeven om toegang
te krijgen tot de informatiegegevens in het Rijksregister of om er mededeling van te bekomen;
 Gelet op de wet van 15/01/1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6/02/2019 houdende het goedkeuren van een
samenwerkingsovereenkomst inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming met Piva eGov
van de provincie Oost-Vlaanderen;
 Overwegende dat gemeente Berlare een beleid dient te hebben rond informatiebeveiliging.
Informatieveiligheid betreft de bescherming van informatie en informatiesystemen tegen
ongeautoriseerde toegang, gebruik, bekendmaking, wijziging of vernietiging met het oog op het
verzekeren van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie;
 Overwegende dat het gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid voor de duur van deze legislatuur
moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad;
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 Overwegende dat de voorliggende kadertekst informatieveiligheidsbeleid is voorbereid door Piva
eGov van de provincie Oost-Vlaanderen en de lokale informatieveiligheidscel;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, zoals goedgekeurd in zitting van 6
december 2019;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt de kadertekst ‘Informatieveiligheidsbeleid gemeente en OCMW Berlare’ voor de huidige
legislatuur goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit document gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit over aan: de informatieveiligheidsconsulent/functionaris
gegevensbescherming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
43.

Uitbreiden principiële toestemming voor het gebruik van mobiele camera's naar
leden van de geïntegreerde politie

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet van 5/08/1992 op het politieambt, artikelen 25/1 en volgende (WPA);
 Gelet op Europese richtlijn 2016/680 en de Raad van 27 april 2016: specifiek voor politie en andere
autoriteiten bevoegd voor voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen;
 Gelet op de wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 29/07/2019 houdende de principiële toestemming
voor het gebruik van mobiele camera's door lokale politiezone Berlare-Zele;
 Overwegende de vraag van de korpschef lokale politiezone Berlare-Zele om de principiële
toestemming uit te breiden naar andere leden van de geïntegreerde politie;
 Overwegende dat dezelfde voorwaarden van toepassing zijn op de andere leden van de
geïntegreerde politie;
 Overwegende het bijgevoegd toestemmingsdossier van de korpschef lokale politie Berlare – Zele,
waarin het type camera, de doeleinden en de voorziene gebruiksmodaliteiten worden gepreciseerd;
 Overwegende het gunstig advies van de politieraad van 16/12/2019;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Besluit het gemeenteraadsbesluit van 29/07/2019 houdende de principiële toestemming voor het
gebruik van mobiele camera's door lokale politiezone Berlare-Zele in een niet-besloten plaats,
desgevallend een besloten plaats waarvan ze niet de beheerder is uit te breiden naar andere leden
van de geïntegreerde politie.
ART. 2
De lokale politie Berlare – Zele krijgt een afschrift van dit besluit (Poststraat 1, 9240 Zele).
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
44.

Uitbreiden principiële toestemming voor het gebruik bodycams naar leden van de
geïntegreerde politie

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet van 5/08/1992 op het politieambt, artikelen 25/1 en volgende (WPA);
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 Gelet op Europese richtlijn 2016/680 en de Raad van 27 april 2016: specifiek voor politie en andere
autoriteiten bevoegd voor voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen;
 Gelet op de wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 Overwegende het collegebesluit van 29/07/2019 betreffende de principiële toestemming voor het
gebruik bodycams door politiezone Berlare-Zele;
 Overwegende de vraag van de korpschef lokale politiezone Berlare-Zele om de principiële
toestemming uit te breiden naar andere leden van de geïntegreerde politie;
 Overwegende dat dezelfde voorwaarden van toepassing zijn op de andere leden van de
geïntegreerde politie
 Overwegende het bijgevoegd toestemmingsdossier van de korpschef lokale politie Berlare – Zele,
waarin het type camera, de doeleinden en de voorziene gebruiksmodaliteiten verder worden
gepreciseerd;
 Overwegende het gunstig advies van de politieraad van 16/12/2019;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Besluit het gemeenteraadsbesluit van 29/07/2019 houdende de principiële toestemming voor het
gebruiken van bodycams door de politiezone Berlare-Zele in een niet-besloten plaats, desgevallend
een besloten plaats waarvan ze niet de beheerder is uit te breiden naar andere leden van de
geïntegreerde politie.
ART. 2
De lokale politie Berlare – Zele krijgt een afschrift van dit besluit (Poststraat 1, 9240 Zele).
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
45.

Mondelinge vragen

Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.

De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 23.36.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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voorzitter
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