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Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 2 maart 2020

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
vorige gemeenteraadzitting.
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om deze raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
 Gelet op het feit dat dit burgemeestersbesluit wordt bekrachtigd in zitting van heden; dat hierdoor
de opmerkingen schriftelijk werden overgemaakt door de verschillende fracties en deze integraal in
de notulen worden opgenomen, waardoor deze eveneens als zittingsverslag beschouwd worden.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 2 maart 2020 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-2-maart-2020) van 2 maart 2020.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
2.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze raamovereenkomst ruimen
rioleringen 2020.

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
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 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 139.000,00 euro niet);
 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 het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ruimen rioleringen 2020” een bestek met nr.
2020/13 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 29.725,00 euro incl. btw (0%
btw), en dat het maximale bestelbedrag 30.000,00 euro incl. btw (0% btw) bedraagt;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2020, op
budgetcode 6103510/031000;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om deze raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
 Gelet op het feit dat dit burgemeestersbesluit wordt bekrachtigd in zitting van heden; dat hierdoor
de opmerkingen schriftelijk werden overgemaakt door de verschillende fracties en deze integraal in
de notulen worden opgenomen, waardoor deze eveneens als zittingsverslag beschouwd worden.
 Gelet op de schriftelijke tussenkomst van raadslid Arbijn:
Het is wel verwarrend dat in het bestek staat max. 30.000,00 euro excl. BTW en in het
overwegend gedeelte staat incl. BTW. Dit is inderdaad gelijk, vermits de BTW 0% is, maar blijft
verwarrend
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/13 en de raming voor de opdracht “Ruimen
rioleringen 2020”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 29.725,00 euro incl. btw (0% btw).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode
6103510/031000.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
3.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze raamovereenkomst ruimen
rioolkolken 2020.

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 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 139.000,00 euro niet);
 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;
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 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ruimen rioolkolken 2020” een bestek met nr.
2020/14 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 48.000,00 euro exclusief btw
of 58.080,00 euro inclusief 21% btw (10.080,00 euro Btw medecontractant);
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2020, op
budgetcode 6103510/031000;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om deze raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
 Gelet op het feit dat dit burgemeestersbesluit wordt bekrachtigd in zitting van heden; dat hierdoor
de opmerkingen schriftelijk werden overgemaakt door de verschillende fracties en deze integraal in
de notulen worden opgenomen, waardoor deze eveneens als zittingsverslag beschouwd worden.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/14 en de raming voor de opdracht “Ruimen
rioolkolken 2020”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 48.000,00 euro exclusief btw of 58.080,00 euro inclusief
21% btw (10.080,00 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode
6103510/031000.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
4.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze raamovereenkomst aanleg voetpaden
en bestratingen 2020.

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 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 139.000,00 euro niet);
 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 het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “RO Aanleg voetpaden en bestratingen 2020” een
bestek met nr. 2020/15 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 62.263,30 euro exclusief btw
of 75.338,59 euro inclusief 21% btw (13.075,29 euro Btw medecontractant), en dat het maximale
bestelbedrag 66.115,70 euro exclusief btw of 80.000,00 euro inclusief 21% btw bedraagt;
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 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020,
op budgetcode 2240007/020000-WEGEN.
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om deze raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
 Gelet op het feit dat dit burgemeestersbesluit wordt bekrachtigd in zitting van heden; dat hierdoor
de opmerkingen schriftelijk werden overgemaakt door de verschillende fracties en deze integraal in
de notulen worden opgenomen, waardoor deze eveneens als zittingsverslag beschouwd worden.
 Gelet op de schriftelijke tussenkomst van de CD&V-fractie : Welke straten en voetpaden zullen in
de komende maanden aangepakt worden?
 Gelet op de schriftelijke tussenkomst van de NVa-fractie: Welke voetpaden en bestratingen staan
er op de planning?
 Gelet op de schriftelijke tussenkomst van raadslid Arbijn (Gemeentebelangen): Als ik het goed
begrijp gaat het hier over voetpaden, opritten e.d. niet over wegen? Het verschil tussen de
toelichting en de opdracht in het bestek kan aanleiding geven tot verwarring!
 Gelet op het schriftelijk antwoord van schepen Vandersnickt : Deze opdracht voorziet enkel werken
aan voetpaden en verhardingen in klinkers of dallen. Asfalt- en betonverhardingen maken deel uit
van een andere opdracht, dit dossier wordt voorbereid voor de gemeenteraad van april.
Dit bestek is opgemaakt in de vorm van een raamcontract, hierbij werden geen locaties
vastgelegd. Dit contract zal deels worden aangewend voor grotere aanleg/heraanleg, aangevuld
met missing links en onverwachte plaatselijke aanlegwerken.
Het is de intentie om binnen deze opdracht het voetpad in de Van Tieghemstraat aan te pakken.
Daarnaast zal vooral ingezet worden op zogenaamde ‘missing links’, dit zijn ontbrekenden stukken
voetpad in het mobiliteitsnetwerk. Dit kan gaan van de aanleg van een voetpad tussen een
bushalte en een fietsstelplaats of een ontbrekend voetpad in de buurt van een schoolomgeving. De
keuze van deze locaties wordt gebaseerd op de Gemeentelijke Visie voetpaden en bermen, een
visie (plan + tekst) die na bespreking op de Technische Commissie Verkeer (mei 2020) ook aan de
gemeenteraad zal worden voorgelegd.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/15 en de raming voor de opdracht “RO
Aanleg voetpaden en bestratingen 2020”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 62.263,30 euro exclusief btw of
75.338,59 euro inclusief 21% btw (13.075,29 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2240007/020000-WEGEN.-Asfalt.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
5.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst CultuurConnect inzake e-boekendienst

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden gemeenteraad;
 Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met de Provinciebestuur Oost-Vlaanderen van
01.06.1999 Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken;
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 Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 10/03/2008 en 21/04/2009 houdende de
samenwerkingsovereenkomst met provincie Oost-Vlaanderen inzake Provinciaal Bibliotheeksysteem
(PBS);
 Gelet op de statuten van vzw CultuurConnect van 01/07/2016;
 Overwegende dat de Vlaams overheid aan vzw CultuurConnect de opdracht heeft gegeven om de
uitbating van de PSB-omgevingen over te nemen van de provinciebesturen vanaf 01/01/2018 en te
consolideren in een Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS);
 Gelet op het besluit van kennisname van de definitieve overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale
Bibliotheek met CultuurConnect door het college van burgemeester en schepenen, in zitting van
23/08/2019;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13/03/2020 principieel
akkoord gaat met de deelname aan de E-boekendienst van CultuurConnect van 2020 tot en met
2026;
 Overwegende dat deelname voor gemeente Berlare een opstartkost betekent van 2.801,72 euro in
2020 en een kostprijs van 790,00 euro vaste kost per jaar en een indicatieve kost van 0,1550 euro
per inwoner voor de jaren 2021 tot en met 2026;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om deze raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
 Gelet op het feit dat dit burgemeestersbesluit wordt bekrachtigd in zitting van heden; dat hierdoor
de opmerkingen schriftelijk werden overgemaakt door de verschillende fracties en deze integraal in
de notulen worden opgenomen, waardoor deze eveneens als zittingsverslag beschouwd worden.
 Gelet op de schriftelijke tussenkomst van de NVA-fractie: Vragen tot toelichting: het voorstel dat
voorligt is niet goedkoop en de inspraak is gering. Vandaar onze vragen.
Is er geen alternatief voorstel dat goedkoper is en meer beslissingsrecht (vb:welke e-books) geeft?
 Kan dit niet georganiseerd worden door De Leesdijk. (samenwerkingsverband van openbare BIB
uit de regio)?
Na toelichting en verduidelijking: goedgekeurd.
 Gehoord de schriftelijke toelichting door schepen Meyers:
Oorzaak van dit dure contract is de weigerachtige houding van de Vlaamse uitgevers. E-boeken
worden immers bij de gewone uitgevers aangekocht. Zij beschouwen het als bedreigend voor hun
verkoop dat e-boeken, eenmaal aangekocht, blijvend kunnen worden uitgeleend door de
bibliotheken. Daarom eisen zij een dubbele beperking bij aankoop van een e-boek door een
openbare bibliotheek: een beperking van de duur van de licentie op het e-boek, en een beperking
op het aantal uitleningen dat tijdens de licentie kan gebeuren. Eenmaal de licentieduur is
verstreken of het aantal uitleningen is uitgeput, moet een nieuwe licentie op het e-boek worden
genomen. Daarenboven vragen ze een prijs voor de licenties die hoger ligt dan de prijs voor een eboek in de boekhandel. De uitgevers spelen hier hun positie als rechthebbende uit om de licenties
voor de bibliotheken te beperken zoals ze dat niet (kunnen) doen voor een fysiek boek. Hiermee
leggen ze de uitspraak van het EU Hof van Justitie dat e-lenen gelijk stelt aan lenen van papieren
boeken naast zich neer.
De bijkomende voorwaarden die de uitgevers opleggen, zorgen voor een hogere kostprijs per
exemplaar en de noodzaak om exemplaren regelmatig opnieuw aan te kopen. Eigenlijk is elke
aankoop van een exemplaar een licentie voor een aantal uitleningen. Bij het berekenen van de
kostprijs van de e-boekendienst volgens dit model is hiermee rekening gehouden zodat er
voldoende exemplaren ter beschikking staan in verhouding tot het aantal leden van de
deelnemende bibliotheken.
Ondanks de hoge kostprijs ben ik van mening dat de bib van Berlare moet instappen in dit digitale
verhaal. Ook omdat er vraag is van onze huidige en toekomstige leners.
In de e-boeken-werkgroep van CultuurConnect zit iemand van de bibliotheek van Dendermonde als
vertegenwoordiger van alle Leesdijkbibliotheken.
Anderzijds is er ook het technische luik van het uitlenen van e-boeken dat onze bib en ook De
Leesdijk niet kan organiseren. De e-boeken worden uitgeleend via Mijn Bibliotheek en vernietigen
zichzelf na een uitleenperiode van 6 weken. Dit vereist speciale software die aangekocht is door
CultuurConnect die hiervoor 230.000 € vrijgemaakt hebben.
Bijkomende opmerking: als er niet voldoende bibliotheken instappen gaat dit project niet door. Als
er meer bibliotheken instappen dan in de huidige prijszetting voorzien is zal de prijs verlagen
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BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Akkoord te gaan om deel te nemen aan de E-boekendienst van CultuurConnect.
ART. 2
Akkoord te gaan met het zesjarig contract in bijlage.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
6.

Bekrachtigen politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid van 20/03/2020:
beslissen tot het houden van een digitale raad

DE RAAD,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 5° dat stelt dat gemeenten tot taak hebben
passende maatregelen te nemen om rampen en plagen zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 134, dat stelt dat de burgemeester bevoegd is om
politieverordeningen uit te vaardigen onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom zij meende zich niet tot de
raad te moeten wenden, in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de
openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om de raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de
volksgezondheid;
 Overwegende dat de gemeenteraad het burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet
vervalt het besluit onmiddellijk;
 Gelet op het feit dat door dit burgemeestersbesluit de opmerkingen schriftelijk werden
overgemaakt door de verschillende fracties en het zittingsverslag integraal wordt opgenomen in de
notulen.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 met betrekking tot het houden van een digitale
gemeenteraad.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
7.

Goedkeuren samenwerkingsafspraken tussen gemeentelijke basisschool Uitbergen
en Vrij CLB Wetteren

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, artikel 40;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117;
 Gelet op het decreet van 27/04/ 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs,
het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid hoofdstuk 2,
afdeling 3, artikel 14;
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 Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, art. 62, par. 1, 10°;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1/06/2018 tot operationalisering van de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23/05/2012 houdende de keuze voor het centrum
voor leerlingenbegeleiding Vrij CLB Wetteren);
 Gelet op het aflopen van het huidig beleidscontract;
 Gelet op het initiatief van de gemeentelijke basisschool Uitbergen om in onderling overleg de
huidige samenwerking met Vrij CLB Wetteren te evalueren en bij te sturen;
 Overwegende dat een schoolbestuur samenwerkingsafspraken moet maken om erkend te worden
of te blijven
 Overwegende dat de school de eerste actor is binnen de leerlingenbegeleiding en dan ook de
schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich moet nemen
 Overwegende dat de school hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uitwerkt,
dat een invulling en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per begeleidingsdomein omvat
en dat dit leerlingenbegeleidingsbeleid is goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
23/10/2019;
 Overwegende dat de school de eindverantwoordelijke is van het beleid op leerlingenbegeleiding
voor iedere fase van het zorgcontinuüm en dat zij voor de uitvoering van haar taken ondersteund
wordt door schoolexterne instanties;
 Overwegende dat de school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
en daarom het initiatief moet nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een
centrum;
 Overwegende dat het schoolbestuur wenst verder te werken met zijn huidige partner inzake
leerlingenbegeleiding en de afgelopen tijd werk heeft gemaakt van gesprekken die hebben geleid
tot de voorliggende samenwerkingsafspraken;
 Gelet op het overleg met de schoolraad over de verlenging van de samenwerking met Vrij CLB
Wetteren op 5/09/2019 en het positief advies met betrekking tot de samenwerkingsafspraken op
19/03/2020;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om deze raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
 Gelet op het feit dat dit burgemeestersbesluit wordt bekrachtigd in zitting van heden; dat hierdoor
de opmerkingen schriftelijk werden overgemaakt door de verschillende fracties en deze integraal in
de notulen worden opgenomen, waardoor deze eveneens als zittingsverslag beschouwd worden.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de samenwerkingsafspraken, waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit
besluit gaat, goed tussen
Gemeentebestuur van Berlare, inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool Uitbergen,
Dorp 22 te 9290 Berlare enerzijds en
Vrij CLB Waas- en Scheldeland vzw (instellingsnummer 115 031), centrumbestuur van Vrij CLB
Wetteren, Hoenderstraat 53 te 9230 Wetteren anderzijds.
ART. 2
De samenwerking tussen de school en het centrum loopt voor onbepaalde duur en start bij het begin
van het schooljaar 2020-2021.
De school of het CLB kan de samenwerking stopzetten, uiterlijk op 31 december van het schooljaar.
De samenwerking wordt dan stopgezet met ingang van het daaropvolgende schooljaar.
ART. 3
§1 Het schoolbestuur informeert ouders en leerlingen over de samenwerkingsafspraken met het
centrum
§2 School- en centrumbestuur brengen de personeelsleden van deze samenwerkingsafspraken op de
hoogte
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§3 Het centrum deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding met de school. Leerlingen
of de ouders van niet-bekwame leerlingen moeten hun toestemming geven bij het doorgeven van
die informatie.
§4 Bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie gelden de regels inzake het ambts- en
beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
§5 De medewerkers van het centrum mogen alleen in het belang van de leerling gegevens uit het
multidisciplinair dossier bezorgen aan personeelsleden van de school voor zover de gegevens nodig
zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen en na instemming van de bekwame leerling of
de ouders van de niet-bekwame leerling. Het centrum houdt hierbij rekening met de bepalingen
van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.
§6 De arts van het centrum die via een leerling, een ouder, de school of een behandelende arts het
vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte verneemt (infectieziekte die voorkomt in het
Draaiboek Infectieziekten CLB) op school bij een leerling of bij een personeelslid, bepaalt welke
maatregelen moeten genomen worden en informeert de directeur van de school.
§7 Het centrum heeft een signaalfunctie en meldt mogelijke problemen op school aan de school
(bijvoorbeeld pestgedrag). De school kan dan de hulp inroepen van de pedagogische
begeleidingsdienst.
§8 Deze samenwerkingsafspraken worden op het schoolsecretariaat bewaard en zijn daar vrij
toegankelijk.
ART. 3
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan:
- de directeur dd van gemeentelijke basisschool Uitbergen;
- Vrij CLB Waas- en Scheldeland vzw
- Vrij CLB Wetteren vzw
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
8.

Bekrachtigen politiebesluiten burgemeester bij hoogdringendheid van 12/03/2020
en van 13/03/2020: maatregelen met betrekking tot het coronavirus

DE RAAD,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 5° dat stelt dat gemeenten tot taak hebben
passende maatregelen te nemen om rampen en plagen zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 134, dat stelt dat de burgemeester bevoegd is om
politieverordeningen uit te vaardigen onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom zij meende zich niet tot de
raad te moeten wenden, in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de
openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 12/03/2020 waarbij de burgemeester maatregelen neemt
tot 31 maart 2020 om de verspreiding van het coronavirus te helpen indijken.;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de
volksgezondheid;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 13/03/2020 waarbij de burgemeester de genomen
maatregelen van 12/03/2020 opheft als gevolg van het ministerieel besluit van 13/03/2020 dat de
federale fase afkondigt in de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Het ministerieel
besluit capteert immers alle lokaal genomen maatregelen van 12/03/2020;
 Overwegende dat de gemeenteraad het burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet
vervalt het besluit onmiddellijk;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om deze raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
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 Gelet op het feit dat dit burgemeestersbesluit wordt bekrachtigd in zitting van heden; dat hierdoor
de opmerkingen schriftelijk werden overgemaakt door de verschillende fracties en deze integraal in
de notulen worden opgenomen, waardoor deze eveneens als zittingsverslag beschouwd worden.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Bekrachtigt de burgemeestersbesluiten van 12/03/2020 en 13/03/2020 met betrekking tot het nemen
van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
9.

Goedkeuren kosteloze grondafstand Koffiestraat

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40 en 41;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de vraag van de familie Stevens om de feitelijke toestand van het perceel gelegen in de
Koffiestraat, kadastraal 2de afd. Sie A nr. 581, te actualiseren; de familie Stevens krijgt
aanslagbiljetten van de Polder voor een perceeltje dat eigenlijk een openbare weg is; Zij krijgen dit
niet rechtgezet via kadaster, noch via de polder; dit is een historische toestand, die niet meer terug
te vinden is;
 Gelet op het voorstel om de eigendomsstructuur aan te passen aan de feitelijke toestand, gezien
dit een daad van goed bestuur is.
 Overwegende dat de familie Stevens dit perceel kosteloos wil afstaan;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6/03/2020;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om deze raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
 Gelet op het feit dat dit burgemeestersbesluit wordt bekrachtigd in zitting van heden; dat hierdoor
de opmerkingen schriftelijk werden overgemaakt door de verschillende fracties en deze integraal in
de notulen worden opgenomen, waardoor deze eveneens als zittingsverslag beschouwd worden.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de kosteloze grondafstand goed van het perceel gelegen in de Koffiestraat, kadastraal gekend
als 2de afd. Sie A nr. 581, met een oppervlakte van 120m².
ART. 2
Bepaalt dat de kosten notaris en registratie ten laste zijn van het gemeentebestuur.
ART. 3
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, en mevrouw Hilde Van der Jeugt,
algemeen directeur, om de notariële akte van deze kosteloze grondafstand namens de gemeente te
ondertekenen
ART. 4
Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere afwerking.
ART. 5
Het nodige budget te voorzien bij de volgende budgetwijziging.
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ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

Mondelinge vragen

 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om deze raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
 Gelet op het feit dat dit burgemeestersbesluit wordt bekrachtigd in zitting van heden; dat hierdoor
de opmerkingen schriftelijk werden overgemaakt door de verschillende fracties en deze integraal in
de notulen worden opgenomen, waardoor deze eveneens als zittingsverslag beschouwd worden.
 Gelet op de schriftelijke tussenkomst van de CD&V-fractie:
1. Wij begrijpen, gezien de situatie, perfect dat deze gemeenteraad op deze manier moet
verlopen. Toch lijkt het ons noodzakelijk voor de komende maand reeds een alternatief uit te
werken dat meer overleg toelaat.
Antwoord: dit zal zeker worden onderzocht en er zal contact opgenomen worden met de
fractieleiders om de modaliteiten te bespreken.
2. Wij begrijpen, gezien de situatie, dat er deze maand geen Raad Voor Maatschappelijk Welzijn
aan deze gemeenteraad gekoppeld. Toch lijkt het ons belangrijk dat het sociaal beleid niet
vergeten wordt gedurende de komende tijd.
Antwoord: dit wordt zeker niet vergeten en meegenomen in de besprekingen van de
crisiscel. De leidinggevenden van het OCMW geven momenteel prioriteit aan de dagdagelijkse
aangepaste werking op de werkvloer ipv het voorbereiden van punten voor de RMW. De
werking van het BCSD blijft verzekerd.
3. Wij wensen een pluim te geven aan alle personeel van gemeente, OCMW en politie voor hun
inzet in deze periode die ook voor hen niet evident is! Wij zouden het op prijs stellen als jullie
deze appreciatie doorgeven.
Antwoord: wij zullen hiervan kennis geven aan de medewerkers via de
personeelsnieuwsbrief en intranet.
 Gelet op de schriftelijke tussenkomst van Spa-Groen, die start met het geven van een dikke pluim
al voor hoe alles verloopt vanuit de gemeente!
Mondelinge vragen hebben wij dan wel, gezien de huidige crisis die zowel naar Gunther Cooreman
ook gericht zijn als voorzitter van de ocmwraad.
Gezien het nu niet echt al de normale gang van zaken is. Zien wij dit als het effectiefst.
We zullen ze niet in voorstellen gieten maar hopen op jullie positieve samenwerking. Meer dan ooit
moeten we partijgrenzen overschrijden en elkaar steunen. En samen tot oplossingen komen. Als
we van dienst kan zijn om kwetsbare inwoners mee te helpen opbellen of andere dingen die op
afstand kunnen. Laat het ons weten!

1. Worden huidige gekende (bij Sociaal huis , Huis Van het Kind, politie, jeugdzorg) kwetsbare
en/of problematische gezinnen actief opgevolgd d.m.v telefoongesprekken? En bij heel
problematische gezinssituaties ook aan huis gegaan, gelet op social distancingregels?
Antwoord: Het sociaal huis behoudt zijn openingsuren. Mensen kunnen dus zoals voorheen
met SD contact opnemen en er wordt dan bekeken hoe de vraag/het probleem het beste
wordt aangepakt. Vindingrijkheid is belangrijk in deze periode. Indien we cliënten hebben,
waarvan sociale isolatie, eenzaamheid, problemen,… vermoed wordt , dan neemt SD
inderdaad ook zelf telefonisch contact op. Indien SD van mening is dat een huisbezoek of een
bureelbezoek noodzakelijk of aangewezen is, zal dit zo georganiseerd worden met het in
acht nemen van de social distancingmaatregelen. De SD kreeg hierover richtlijnen van de
overheid en neemt hierin zijn wettelijke verplichtingen op.
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2. Is er een oplossing om financieel kwetsbare gezinnen en bejaarden extra te ondersteunen
met voeding ( vooral tekort aan groenten, fruit en vlees ten gevolge het hamsteren en de
goedkoopste
producten
eerst
weg
zijn),
pampers,
etc…?
Antwoord: De SD zorgde ervoor dat Slaatje Praatje kan blijven doorgaan. Hiervoor werden
alle klanten aangeschreven met de vraag of zij een pakket aan huis wensen geleverd te
krijgen. Wie hierop niet reageerde werd nogmaals opgebeld. Mensen die ondersteuning
vragen om tekort aan leefgeld op te vangen, daarvoor wordt steeds de mogelijkheid om
steun te voorzien. Dit moet wel telkens onderzocht worden en mag niet als evidentie aanzien
worden. Elke situatie is anders en wordt individueel bekeken. Bij 67 gezinnen werd op
vrijdag 27 maart een pakket aan huis geleverd door medewerkers van Slaatje Praatje.
3. Wordt er via de scholen geluisterd bij de leerlingen of zij toegang hebben tot internet of
smartphone om digitaal huiswerk te kunnen doen.
En als er tekorten zijn kunnen wij als gemeente een oproep doen naar tweedehandse of in
bruikleen laptops, tablets voor deze gezinnen. Of papieren alternatieven bij uitzondering?
Antwoord: er is inderdaad een bevraging gebeurd bij de scholen, waarvan we hier
weerslag geven:
Basisschool Ten Berge: zij hebben met de ouders gecommuniceerd dat er mogelijkheid is
voor gratis internet, indien zij dit niet ter beschikking hebben. Daarnaast houdt de
zorgcoördinator nauw contact met al hun kwetsbare gezinnen, zij worden op weekbasis
goed opgevolgd door haar. Het is duidelijk dat ouders heel dankbaar zijn dat zij op deze
manier worden opgevolgd. Wie geen pc ter beschikking had, heeft er in bruikleen gekregen
van de school. Indien geen mogelijkheid om te printen, was het mogelijk om werkbundels
op te pikken op school. Bij kwetsbare gezinnen werden de bundels aan huis gebracht.
Basisschool Kleurenboog – Donk: verschillende afwezige leerkrachten, waaronder de
directeur. Maar de opvang wordt goed opgevolgd door een beurtsysteem. De kinderen die
thuis niet beschikken over internet, krijgen de oefeningen op papier.
Basisschool De Duizendpoot: alle kinderen hebben een bundeltje meegekregen voor 3
weken. Daarin staan herhalingsoefeningen die ze schriftelijk en indien mogelijk digitaal
kunnen invullen. Daarnaast krijgen ze ook een aantal andere opdrachten mee: vb. Karrewiet
kijken, een boek lezen, … . De school hoort van de ouders, ook van de kwetsbare groep, dat
het gaat.
Basisschool St Jozef Overmere : Ook hier konden er bundels afgehaald worden op het
secretariaat (na afspraak) als er thuis geen computer of tablet aanwezig is. Er wordt op de
scholen wel heel veel Bingel (of andere platvormen) klaargezet. Dat kan op computer, maar
heel vaak ook op de tablet gebruikt worden. Heel veel kwetsbare kinderen hebben echt wel
een tablet. Zij kennen die systemen heel goed omdat deze ook in de klas en tijdens het
“normale” schooljaar gebruikt worden.
Gemeenteschool Uitbergen: De voorbije 2 weken werden er vooral herhalingsoefeningen
voorzien voor de leerlingen. De leerkracht zorgde ervoor dat diegene die geen computer
hadden, de oefeningen op papier bezorgd werden aan die leerlingen. Door het onverwachts
en nogal snel sluiten van de scholen heeft elke leerkracht zijn eigen middel gebruikt om de
oefeningen tot bij de leerlingen te brengen (bv per mail, via gimme, via aflevering papieren
versie, les online, …)
Juf Ellen ICT en de directie zijn de voorbije 2 weken bezig geweest met online bijscholingen
OVSG te volgen betreft dit onderwerp en hebben samen gekeken om eenzelfde tool te
gebruiken voor elke leerling/ elke leerkracht. In de paasvakantie zullen ze de leerkrachten
via digitaal vergaderen een bijscholing geven en het gepaste beleid hierrond maken.
Na de paasvakantie gaan ze hiermee van start.
Er zijn een 7-tal kansarme kinderen in onze school, zij hebben geen computer.
Er wordt geschat dat 1 tot 2 % van de gezinnen geen PC in huis hebben. Minister
Weyts wil tegen het einde van de paasvakantie 10000 laptops verzameld hebben om te
bedelen aan kansarme gezinnen. De vraag wordt ook gesteld aan bedrijven om een
inspanning te leveren.
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.

Verder verwees de fractie Spa-Groen naar volgende referenties:
Toelichting:
https://www.klasse.be/220246/afstandsonderwijs-kwetsbareleerlingen/?fbclid=IwAR1aA1TgqWAvbQIDIpI_cZ5AT1zdVhSxN425vRJlYvsuqyxZ08eYhHepuO0#.XnfQ
UkU89mQ.facebook
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/23/jeugdrechters-trekken-aan-dealarmbel/?fbclid=IwAR3yRsEXBhgsNXZ9laII8LWmB2QYBUhJCTWqlfrMW7CVK4mLdW7MhfRN27M
Tot slot wenst burgemeester Gabriëls alle fracties te danken dat de gemeenteraad op deze manier
kon verlopen. Namens het college en de volledige fractie wil zij eveneens haar expliciete dank
betuigen aan de inzet van het voltallige personeel. Met uitzondering van de
dienstenchequeonderneming zijn nog alle diensten aan het werk en dat heeft heel veel aanpassing en
extra inzet gevraagd. Onze burger is in dit alles centraal blijven staan, maar met de nodige
bezorgdheid over het welzijn van onze medewerkers.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

Notulen van de gemeenteraad van 30/03/2020

Karel De Gucht
voorzitter

12 van 12

