Bekendmakingen beslissingen Gemeenteraad van 29/06/2020 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Vaststellen jaarrekening 2019 gemeente Berlare
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 148, 173 en 174 van dit decreet;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25/06/2010;
 Gelet op art. 595 van het decreet lokaal bestuur betreffende de overgangsbepalingen inzake
beleids- en beheerscyclus;
 Overwegende de jaarrekening 2019 met een resultaat op kasbasis van 2.638.971,41 euro en een
autofinancieringsmarge van 1.211.750,55 euro, zoals als bijlage toegevoegd;
 Overwegende de bespreking in de financiële commissie van 22/06/2020;
 Overwegende de bespreking in het managementteam van 8/06/2020;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Carine Meyers

ART. 1
Stelt de jaarrekening 2019 van de gemeente Berlare vast, zoals in bijlage, met een resultaat op
kasbasis van 2.638.971,41 euro en een autofinancieringsmarge van 1.211.750,55 euro.
ART. 2
Maakt afschriften van deze beslissing over aan:
 De heer gouverneur via het digitaal loket;
 De financieel directeur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren van het coronawaardebonreglement en toepassingsgebied
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 artikel 41, tweede lid, 2°;
 Het ministerieel besluit van 18 maart 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/05/2020;
 Gelet op het collegebesluit van 29/05/2020;
 Overwegende dat de gemeente Berlare om de inwoners en de lokale handelaars te steunen aan
elke inwoner een waardebon geeft met een waarde van 10,00 euro.
 Overwegende dat de waardebon kan besteed worden bij de lokale ondernemingen en de
oorspronkelijke keuze van de gemeenteraad om groothandelaars en supermarkten uit te sluiten
van de actie.
 Overwegende het advies van GALEM van 12/05/2020 waarin onder andere wordt geadviseerd om
de zelfstandige uitbaters van een supermarkt of groothandel niet uit te sluiten maar enkel de eigen
winkels in beheer van ketens;
 ABB stelt aan lokale besturen dat de beslissing waarbij een voordeel wordt toegekend aan een
specifieke doelgroep (in dit geval de lokale handelaars) steeds afdoende moet gemotiveerd











worden. Bovendien is het belangrijk dat de doelgroep ‘lokale handelaars’ goed wordt omschreven
op basis van duidelijke parameters. Binnen die omschrijving mag er geen discriminerend
onderscheid worden gemaakt;
Overwegende dat de administratie van mening is dat de uitsluitingen zoals beslist op de
gemeenteraad van 4 mei 2020 en zoals voorgesteld door GALEM op 12 mei 2020 als
discriminerend worden beschouwd en er ofwel gekozen moet worden voor alle ondernemingen
met vestiging op het grondgebied in de gemeente Berlare of voor de ondernemingen met vestiging
op het grondgebied in de gemeente, die verplicht werden te sluiten en bijgevolg in aanmerking
komen voor een corona-hinderpremie;
Overwegende dat mensen in armoede meer gebaat zijn met een waardebon voor voedingswinkels
dan voor non-food winkels en deze voedingswinkels net uitgesloten worden indien voor de 2 e optie
wordt gekozen en bijgevolg het kiezen voor alle handelaars meer baat heeft voor deze doelgroep.
Overwegende de keuze voor een digitaal ontwaardings- en uitbetalingsplatform voor het
coronawaardebonnenproject;
Overwegende de ambitie om het coronawaardebonnenproject te behouden als blijvend systeem
voor uitgifte van waardebonnen;
Overwegende dat de handelaars zelf de keuze maken om zich al dan niet aan te sluiten bij het
coronawaardebonnenproject;
De uitgaven passen binnen de ramingen en de limitatieve kredieten van het meerjarenplan 20202025;
De gemeente acht het wenselijk een reglement inzake toekennen en gebruik waardebon ter
ondersteuning van de lokale economie goed te keuren;
Gehoord de toelichtingen tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Carine Meyers)

ART. 1
Volgend reglement goed te keuren inzake toekennen en gebruik waardebon ter ondersteuning van de
lokale economie met ingang van 1/8/2020:
Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Berlare ter ondersteuning van de
lokale economie een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam corona-waardebon.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
De coronawaardebon heeft een waarde van 10,00 euro.
Artikel 3
De waardebon heeft een geldigheidsduur van 15 september 2020 tot en met 31 december 2020. De
vervaldatum wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en
evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of
diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk,
noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemer. De aangesloten ondernemer
mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de
waarde van de bon.
De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden, en kan niet gebruikt worden voor
verschillende aankopen bij verschillende aangesloten ondernemers.
Artikel 4
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 5
Elke inwoner van Berlare die op 1 mei 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters
ontvangt één waardebon van 10,00 euro.
De bon wordt per post verdeeld.

De bon kan niet worden verkocht aan derden.
Er mogen maximaal 10 bonnen tegelijk gebruikt worden voor éénzelfde aankoop.
Artikel 6
Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van
de bon en communicatie.
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten ondernemers.
Artikel 7
De waardebon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening hebben.
Bovendien kan de waardebon enkel worden gebruikt bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die
zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit met als voorwerp kleinhandel, horeca of
dienstverlening.
Het uitbaten van de handels-, of horecazaak of dienstverlening, via een aangestelde werknemer of
een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met het zelf uitbaten.
De onderneming, waar met de waardebon kan betaald worden, dient haar vestiging te hebben op het
grondgebied van de gemeente Berlare.
Artikel 8
De ondernemer valideert zelf de waardebon op het handelaarsplatform dat bereikt kan worden via
www.berlare.be/cadeaubon of door middel van een van de aangereikte tools die in verbinding staan
met het platform. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het door de
ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.
De ondernemer is verantwoordelijk voor het onmiddellijk innen van de bon bij aanvaarding en kan
geen aanspraak maken op terugbetaling indien achteraf blijkt dat de bon voordien al ontwaard werd.
Artikel 9
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of
diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot
voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 10
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van
burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.
Artikel 11
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
ART. 2
Dit systeem van cadeaubonnen in de toekomst te behouden voor andere doeleinden en dit systeem
verder uit te werken.
ART. 3
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze beslissing.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur en aan de burgers via brief per post, Infogem en stickers bij de deelnemende ondernemers.
ART. 5
De gemeenteraad geeft delegatie aan de financieel directeur en algemeen directeur om de betalingen
voortvloeiend uit deze procedure te mogen uitvoeren.
Goedkeuren aanvullend reglement: Baron Tibbautstraat, parkeer- en stilstaanverbod.
DE RAAD,
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;

 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Gelet op het collegebesluit van 17 januari betreft het supprimeren van 2 plaatsen van de
parkeerstrook aan de kant van de afrit van het WZC, aangevuld met het plaatsen van paaltjes op
de te supprimeren plaatsen;
 Overwegende dat bij goedkeuring het parkeerverbod geplaatst wordt door de gemeente en de
paaltjes voor AWV;
 Overwegende dat het een gewestweg betreft;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Carine Meyers)

ART. 1
Op de Baron Tibbautstraat, ter hoogte van de parkeerstrook van WZC Ter Meere geldt:
het stilstaan en parkeren is verboden;
de afstand waarop de parkeerreglementering van toepassing is, wordt aangeduid;
verkeersbord E3;
het verkeersbord wordt aangevuld met x-bord Xc met vermelding afstand, 15 meter.
Het betreft 2 parkeerplaatsen volgens bijgevoegd plan waarvan een exemplaar als bijlage bij dit
besluit gaat.
ART.2
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur (via digitale loket).
ART. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be);
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be);
 WZC Ter Meere.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, dit onder categorie aanvullend reglement op het wegverkeer met betrekking tot een of
meerdere gewestwegen.
Bekrachtigen tijdelijke politieverordeningen burgemeester bij hoogdringendheid van
9/6/2020:
1/ Coronacrisis en heropening horeca - inkijk en uitbreiding terrasactiviteiten
2/ Tijdelijke opheffing van bepaalde geldende afbakening terraszone
DE RAAD,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 133 dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad
informeert over de aan haar bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel
rechtsgrond geeft aan een tijdelijke politieverordening;

 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 de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 met betrekking tot het uitoefenen van
bevoegdheden inzake gezondheid, veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een
tijdelijke politieverordening;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 9/06/2020 waarbij de burgemeester een tijdelijke
politieverordening afkondigt met betrekking tot de heropstart van de horeca in het kader van de
corona-exitstrategie;
 Overwegende dat uit een rapport/aanbeveling (4/06/2020) van de Coronacel Berlare blijkt dat
bijkomende inname van het openbaar de horecaondernemers de mogelijkheid biedt tot “social
distancing”-maatregelen;
 Overwegende de nota exitstrategie en heropstart economie;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 9/06/2020 waarbij de burgemeester een tijdelijke
politieverordening afkondigt met betrekking tot tijdelijke opheffing van bepaalde geldende
afbakening terraszone;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de
volksgezondheid;
 Overwegende dat de raad de burgemeestersbesluiten dient te bekrachtigen. Zo niet vervalt het
besluit onmiddellijk;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Carine Meyers)

ART. 1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit tot tijdelijke politieverordening van 9/06/2020 met betrekking
tot de heropstart van de horeca in het kader van de corona-exitstrategie.
ART. 2
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit tot tijdelijke opheffing van bepaalde geldende afbakening
terraszone.
ART. 3
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- de lokale politie Berlare-Zele.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

