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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Samenaankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van elektriciteit voor hun gebouwen en
installaties en openbare verlichting;
2. Samenaankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van gas voor hun gebouwen en
installaties;
3. Onderhandse verkoop sociale kavel in de Jeronymus Lauwerijnstraat. – Principebeslissing;
4. Aanduiden gemeente Maldegem als aanbestedende overheid voor de samengevoegde opdracht
tot het elektronisch aanmaken en distribueren van maaltijdcheques voor het gemeentepersoneel;
5. ICT-overeenkomst met de gemeente Kaprijke. – Goedkeuring;
6. De Watergroep. – Overeenkomst onderhoud brandbestrijdingsinfrastructuur. – Goedkeuring;
7. De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet te 9982 Sint-Laureins, Beoostereedepolderdijk 6;
8. Veneco² - Jaarvergadering 2011 dd. 30.01.2014:
A) Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger
B) Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Aangevraagde agendapunten door de CD&V-fractie:
9. Aanleg nieuw groen speelplaats gemeenteschool Watervliet;
10. Zwaar verkeer weg uit de Veldstraat;
11. Veilig voetpad begin Calusstraat;
12. Parking op terrein DE MEET;
13. Wijzigende wijkwerking Politie Sint-Laureins.
--------------Eerste voorwerp: Samenaankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van elektriciteit
voor hun gebouwen en installaties en openbare verlichting.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor energiebeleid;
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende gemeenschappelijk regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking
van Richtlĳn 2003/54/EG;
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de
daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke
aspecten van het energiebeleid betreft;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het besluit van Vlaamse regering houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid van 19 november 2010 zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid
artikel 38;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot
op heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te
contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze;
Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het
kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake
overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen
uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de
opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende
besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven;
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en
gegund;
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31.12.2014;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om
daarbij af te wijken van voormelde principes;
Gelet op de beslissing van de O.C.M.W-raad dd. 12.12.2013 waarbij het lastenboek wordt
goedgekeurd en de gemeente Sint-Laureins wordt aangeduid om deze overheidsopdracht in
gezamenlijke naam uit te schrijven;
Gelet op de beslissing van de politieraad van de politiezone Meetjesland Centrum
dd. 10.12.2013 waarbij het lastenboek wordt goedgekeurd en de gemeente Sint-Laureins wordt
aangeduid om deze overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gezamenlijke aankoop door de
gemeente, OCMW en politiezone van elektrische energie voor hun gebouwen en installaties en de
openbare verlichting”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW Sint-Laureins op 12.12.2013 en de
politiezone Meetjesland Centrum op 10.12.2013 om voor rekening van het OCMW Sint-Laureins en de
politiezone Meetjesland Centrum, een gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht in de
zin van artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te organiseren voor de levering van
elektriciteit conform het door het OCMW Sint-Laureins en de politiezone Meetjesland Centrum
goedgekeurde bestek.
Art.2.- Een gunningsprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van
elektrische energie ten behoeve van de gemeente, het O.C.M.W. en de politiezone Meetjesland
Centrum, en voor de openbare verlichting voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het
huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017.
Art.3.- In het definitieve bestek dient voorzien te worden dat de leverancier 100% groene energie
levert.
Art.4.- Een openbare aanbesteding te organiseren en het bestek dienaangaande goed te keuren.
Art.5.- De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich met betrekking tot de in
artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen
aan het O.C.M.W. en de politiezone alvorens over te gaan tot effectieve gunning.

Art.6.- De gemeente belast conform het goedgekeurde bestek Eandis cvba, maatschappelijke zetel
Guldensporenpark 52, 9820 Merelbeke, met de materiële organisatie van de gunningsprocedure zoals
nader bepaald in bijlage.
Art.7.- De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze
van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.
Art.8.- De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW en de politiezone zijn zelf verantwoordelijk
voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten
in onderhavige overheidsopdracht.
Art.9.- In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders
dan bepaald in artikel 7, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in
verhouding tot haar aandeel in de opdracht.
Art.10.- Dit besluit zal, voor verder gevolg, aan volgende instanties worden overgemaakt:
- Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
- O.C.M.W. Sint-Laureins, Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins
- politiezone Meetjesland Centrum, Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo
--------------Tweede voorwerp: Samenaankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van gas voor hun
gebouwen en installaties.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor energiebeleid;
Gelet op de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende gemeenschappelijk regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking
van Richtlĳn 2003/55/EG;
Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere
door middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke
aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het besluit van Vlaamse regering houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid van 19 november 2010 zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid
artikel 38;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot
op heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te
contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende
besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven;
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en
gegund;
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31.12.2014;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om
daarbij af te wijken van voormelde principes;
Gelet op de beslissing van de O.C.M.W-raad dd. 12.12.2013 waarbij het lastenboek wordt
goedgekeurd en de gemeente Sint-Laureins wordt aangeduid om deze overheidsopdracht in
gezamenlijke naam uit te schrijven;
Gelet op de beslissing van de politieraad van de politiezone Meetjesland Centrum
dd. 10.12.2013 waarbij het lastenboek wordt goedgekeurd en de gemeente Sint-Laureins wordt
aangeduid om deze overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven;

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gezamenlijke aankoop
door de gemeente, OCMW en politiezone van gas voor hun gebouwen en installaties ”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW Sint-Laureins op 12.12.2013 en de
politiezone Meetjesland Centrum op 10.12.2013 om voor rekening van het OCMW Sint-Laureins en de
politiezone Meetjesland Centrum, een gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht in de
zin van artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te organiseren voor de levering van
gas conform het door het OCMW Sint-Laureins en de politiezone Meetjesland Centrum goedgekeurde
bestek.
Art.2.- Een gunningsprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van
gas ten behoeve van de gemeente, het O.C.M.W. en de politiezone Meetjesland Centrum, voor een
periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017.
Art.3.- Een openbare aanbesteding te organiseren en het bestek dienaangaande goed te keuren.
Art.4.- De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich met betrekking tot de in
artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen
aan het O.C.M.W. en de politiezone alvorens over te gaan tot effectieve gunning.
Art.5.- De gemeente belast conform het goedgekeurde bestek Eandis cvba, maatschappelijke zetel
Guldensporenpark 52, 9820 Merelbeke, met de materiële organisatie van de gunningsprocedure zoals
nader bepaald in bijlage.
Art.6.- De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze
van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.
Art.7.- De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW en de politiezone zijn zelf verantwoordelijk
voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten
in onderhavige overheidsopdracht.
Art.8.- In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders
dan bepaald in artikel 7, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in
verhouding tot haar aandeel in de opdracht.
Art.9.- Dit besluit zal, voor verder gevolg, aan volgende instanties worden overgemaakt:
- Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
- O.C.M.W. Sint-Laureins, Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins
- politiezone Meetjesland Centrum, Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo
--------------Derde voorwerp: Onderhandse verkoop sociale kavel in de Jeronymus Lauwerijnstraat. Principebeslissing.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het decreet Grond- en Pandenbeleid van 27.03.2009;
Gelet op art. 4.1.2 van het decreet Grond- en Pandenbeleid dat bepaalt dat een bindend sociaal
objectief een gemeentelijke omschrijving is van het sociaal woonaanbod dat binnen de tijdshorizon
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ten minste moet gerealiseerd worden;
Gelet op art. 4.1.3 van het decreet Grond- en Pandenbeleid dat bepaalt dat het bindend sociaal
objectief van een gemeente is samengesteld uit gemeentelijke objectieven voor sociale
huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels;
Overwegende dat het gemeentelijk bindend objectief voor Sint-Laureins bestaat uit 45 sociale
huurwoningen, 21 sociale koopwoningen en 1 sociale kavel, en 19 bijkomende woningen tegen 2025;
Overwegende dat in de bestaande verkaveling Jeronymus Lauwerijnstraat een speelzone werd
voorzien, die tot op vandaag niet werd gerealiseerd, maar nog steeds bestaat uit een gazon dat wel
onderhouden wordt door het gemeentebestuur maar niet wordt benut;
Overwegende dat net naast de Jeronymus Lauwerijnstraat een volledig uitgerust speelplein
werd ingericht, waardoor de speelzone binnen de Jeronymus Lauwerijnstraat in feite overbodig is;
Overwegende dat deze speelzone in aanmerking komt om te worden ontwikkeld als sociale
kavel, en dat daarmee het totale bindend objectief voor sociale kavels kan worden gerealiseerd;
Overwegende dat de speelzone eigendom is van het gemeentebestuur;

Overwegende dat er een verkavelingswijziging nodig is om de speelzone te herbestemmen tot
een sociale kavel;
Overwegende dat deze verkavelingswijziging moet worden aangevraagd door een sociale
huisvestingsmaatschappij, en dat de Meetjeslandse Bouwmaatschappij bereid is om de sociale kavel
te ontwikkelen;
Overwegende dat na het verkrijgen van de verkavelingswijziging, de kavel zal worden verkocht
aan de Meetjeslandse Bouwmaatschappij;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat dit in principe een
goede beslissing is maar is van mening dat eerst de verkavelingswijziging dient aangevraagd en
goedgekeurd te worden vooraleer er een beslissing kan genomen worden over de verkoop. Om die
reden zal de CD&V-fractie zich onthouden bij de stemming;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-gemeenteraadslid vraagt de stemming voor het agendapunt: “Onderhandse
verkoop sociale kavel in de Jeronymus Lauwerijnstraat. - Principebeslissing”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof
Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon,
Onthoudingen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art.1.- Principieel akkoord tot de onderhandse verkoop van de speelzone in de Jeronymus
Lauwerijnstraat, nadat de verkavelingswijziging tot sociale kavel is goedgekeurd.
Art.2.- De Meetjeslandse Bouwmaatschappij wordt gemachtigd om de verkavelingswijziging aan te
vragen.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Meetjeslandse Bouwmaatschappij.
--------------Vierde voorwerp: Aanduiden gemeente Maldegem als aanbestedende overheid voor de
samengevoegde opdracht tot het elektronisch aanmaken en distribueren van maaltijdcheques
voor het gemeentepersoneel.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid
artikel 38;
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot
op heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de verslagen van het Human Resources Overleg Meetjesland dd. 21.02.2013,
04.06.2013 en 17.10.2013;
Gelet op het collegebesluit dd. 15.03.2013 betreffende het elektronisch aanmaken en
distribueren van maaltijdcheques voor gemeentepersoneel: principieel akkoord inzake gezamenlijk
uitschrijven van een overheidsopdracht;
Overwegende dat de gemeente Kaprijke de vraag stelde om een gezamenlijke
overheidsopdracht uit te schrijven met belangstellende gemeenten uit het Meetjesland voor het
elektronisch aankopen en distribueren van maaltijdcheques voor haar personeelsleden;
Overwegende dat de gemeente Maldegem bereid is om als aanbestedende overheid de deze
samengevoegde opdracht uit te schrijven;
Gelet op de besprekingen tijdens het managementteam dd. 07.03.2013 en 04.07.2013;
Gelet op de ingevulde vragenlijst betreffende het standpunt in verband met de omschakeling
van papieren naar elektronische maaltijdcheques die op 10.07.2013 werd overgemaakt aan de
gemeente Kaprijke;

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 12.12.2013 waarbij de gemeente Maldegem
aangesteld wordt als aanbestedende overheid van de samengevoegde opdracht;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat dit een goed initiatief is
om over te schakelen op elektronische maaltijdcheques. Tevens is dit een mooi voorbeeld van
intergemeentelijke samenwerking;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanduiden gemeente Maldegem als
aanbestedende overheid voor de samengevoegde opdracht tot het elektronisch aanmaken en
distribueren van maaltijdcheques voor gemeentepersoneel”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeente Maldegem wordt, conform artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van gemeente Sint-Laureins op
te treden voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een
leverancier voor de levering van elektronische maaltijdcheques.
Art.2.- De gemeente Maldegem wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1
bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningvoorstel ter consultatie meedelen aan
gemeente Sint-Laureins alvorens over te gaan tot effectieve gunning.
Art.3.- Gemeente Sint-Laureins verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar
gerichte facturen voor de levering van elektronische maaltijdcheques tijdig te betalen aan de
leverancier.
Art.4.- Gemeente Sint-Laureins en de leverancier zullen geschillen met betrekking tot de leveringen
via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke oplossing gevonden
wordt, vrijwaart gemeente Sint-Laureins de gemeente Maldegem integraal voor de geschillen met
betrekking tot leveringen van de bij hen geleverd elektronische maaltijdcheques
Art.5.- In geval van een betwisting met betrekking tot huidige overheidsopdracht, anders dan onder
art. 4, is gemeente Sint-Laureins mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel
in de opdracht. Daartoe vrijwaart gemeente Sint-Laureins de gemeente Maldgem in verhouding tot
haar aandeel van de opdracht.
--------------Vijfde voorwerp: ICT-overeenkomst met de gemeente Kaprijke. - Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;
Gelet op het collegebesluit dd. 18.10.2013 betreffende het principieel akkoord om samen met
de gemeente Kaprijke een voltijdse ICT-deskundige in contractueel verband te delen en beslist werd
dat de samenwerkingsmodaliteiten in onderling overleg zullen worden vastgelegd;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 09.01.2014 betreffende het principieel akkoord
tot het delen van een ICT-deskundige;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “ICT-overeenkomst met de gemeente
Kaprijke – goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De ICT-overeenkomst met de gemeente Kaprijke, goed te keuren.
Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeente Kaprijke, Veld 1,
9970 Kaprijke.
--------------Zesde voorwerp: De Watergroep. – Overeenkomst onderhoud brandbestrijdingsinfrastructuur.
Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22.09.2005 waarbij de overeenkomst met de VMW
voor het onderhoud van de brandbestrijdingsinfrastructuur van de gemeente, wordt goedgekeurd;
Overwegende dat onze gemeente momenteel over circa 780 brandkranen beschikt;
Gelet op de nieuwe overeenkomst opgemaakt door De Watergroep waarin het tarief voor het
onderhoud van de brandkranen forfaitair 19,00 euro, excl. btw, per jaar en per brandkraan wordt
bepaald;
Overwegende dat het nodige krediet is goedgekeurd in het budget 2014 onder algemeen
rekeningnummer
2014/GBB-CBS/0430-00/611354;
Overwegende dat de nodige kredieten vanaf het jaar 2015 zullen voorzien worden in de
jaarlijkse budgetten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “De Watergroep. – Overeenkomst
brandbestrijdingsinfrastructuur. – goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De overeenkomst met De Watergroep met betrekking tot het onderhoud van de
brandbestrijdingsinfrastructuur, goed te keuren.
Art.2.- De overeenkomst treedt in werking op datum van 1 januari 2014 en wordt afgesloten voor een
periode van 5 jaar, stilzwijgend verlengbaar voor een nieuwe periode van 5 jaar.
Art.3.- De kostprijs voor het onderhoud van de brandkranen bedraagt forfaitair 19,00 euro, excl. btw,
per jaar en per brandkraan.
Art.4.- De uitgaven zullen gefinancierd worden met het krediet goedgekeurd in het budget onder
algemeen rekeningnummer 2014/GBB-CBS/0430-00/311354.
Art.5.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Watergroep, Provinciale Directie
Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, en aan de financiële dienst.
--------------Zevende voorwerp: De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet te 9982 Sint-Laureins,
Beoostereedepolderdijk 6.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet
op
het
schrijven
dd.
13.01.2014
van
De
Watergroep
–
ref.
20/71/2TD00/100515/1239/loc20466/I/ betreffende de uitbreiding van het waterleidingsnet te
9982 Sint-Laureins, Beoostereedepolderdijk 6;
Overwegende de vraag van De Watergroep om deze uitbreiding voor goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de kostprijs voor deze werken 4.440,70 euro bedraagt en volledig ten laste is
van de gemeente;
Overwegende dat voor de financiering beroep kan worden gedaan op de autonome
investeringskredieten waarover de gemeente momenteel beschikt;
Gelet op het bijgevoegd plan nr. 20.52.61/43;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “De Watergroep. – Uitbreiding
waterleidingsnet te 9982 Sint-Laureins, Beoostereedepolderdijk 6”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De uitbreiding van het waterleidingsnet te 9982 Sint-Laureins, Beoostereedepolderdijk 6,
volgens plan nr. 20.52.61/43, goed te keuren en door De Watergroep te laten uitvoeren.
Art.2.- De totale kostprijs ten laste van de gemeente bedraagt 4.440,70 euro, te financieren vanuit de
autonome investeringskredieten waarover de gemeente momenteel beschikt.
Art.3.- Hogervermeld plan wordt goedgekeurd onverminderd eventuele opmerkingen daaromtrent van
de brandweerdienst Eeklo.
Art.4.- Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de brandweerdienst Eeklo, Gentsesteenweg 2,
9900 Eeklo.

Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Watergroep, Provinciale directie OostVlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.
--------------Achtste voorwerp: Veneco². – Jaarvergadering 2011 dd. 30.01.2014:
A) Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²;
Gelet op aangetekend schrijven van 13.12.2013 van Veneco² waarbij aan de gemeente
gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor de Jaarvergadering
2011 die doorgaat op 30.01.2014;
Gelet op artikel 33 van de statuten van Veneco² dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering (Jaarvergadering);
Overwegende dat de heer Franki Van de Moere, burgemeester, lid is van de Raad van Bestuur
van Veneco²;
Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid
bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van
één van de andere organen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Jaarvergadering 2011 van Veneco² van 30.01.2014:
De fracties Samen en N-VA stellen de heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, voor als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Jaarvergadering van Veneco² van 30.01.2014;
De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor;
17 leden nemen deel aan de stemming;
17 stembriefjes worden in de bus gevonden;
De heer Luc De Meyere bekomt 10 ja-stemmen en er zijn 7 blanco stemmen;
Overwegende dat de heer Luc De Meyere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen heeft bekomen,
Besluit:
Art.1.- De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, wonende te 9981 Sint-Laureins, SintMargrietestraat 88, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Jaarvergadering 2011
van Veneco² van 30.01.2014.
Art.2.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan
11, 9000 Gent.
--------------B) Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag door de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²;
Gelet op aangetekend schrijven van 13.12.2013 van Veneco² waarbij de gemeente uitgenodigd
wordt om deel te nemen aan de Jaarvergadering 2011 die doorgaat op 30.01.2014 met volgende
agendapunten:
1. Jaarverslag 2011 Raad van Bestuur
2. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
3. Verslag van de commissaris
4. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking
van het resultaat
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris
7. Benoeming bestuurders
en wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger goed te keuren;

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agendapunten;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt
waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Buitengewone Algemene Vergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer Luc De
Meyere als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Jaarvergadering 2011 van Veneco²;
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dd. 06.07.2001, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging Veneco²:
Jaarvergadering 2011 dd. 30.01.2014: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De bovenvermelde agenda van de Jaarvergadering 2011 van Veneco² van 30.01.2014 wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten van de
Jaarvergadering 2011 van 30.01.2014 te bepalen als volgt: zich te gedragen naar de voorstellen van
de Raad van Bestuur.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.
--------------Aanvullende agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Negende voorwerp: Aanleg nieuw groen speelplaats gemeenteschool Watervliet.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Vragen:
Waarom werd de mooie Moerbeiboom op de speelplaats in Watervliet verwijderd en niet bijvoorbeeld
gesnoeid?
Werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het vellen van de boom?
Wanneer wordt er ter vervanging een andere boom aangeplant?
In het algemeen: wordt in het dossier van de renovatie van de school in Watervliet ook voldoende geld
voorzien voor de heraanleg van de speelplaats?
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, antwoordt hierop als volgt:
De Moerbeiboom staat te dicht bij het schoolgebouw. De takken hangen te laag over de doorgang
naar de sporthal en de boom verliest teveel bessen die vertrappeld worden door de kinderen en vieze
vlekken veroorzaken zowel buiten op de speelplaats als in de sporthal en de klassen. De
Moerbeiboom is al laag bij de grond vertakt in 2 takken. Eén tak wegsnoeien om de hinder te
beperken, zou de boom fataal kunnen worden. Vandaar dat ervoor wordt gekozen om de boom te
vellen.
Er werd een stedenbouwkundige vergunning afgegeven voor het vellen van de boom op de
speelplaats van de school.
Op deze plaats wordt geen andere boom geplant. Er zal daar een stille ruimte gecreëerd worden met
gras en picknick bank. Het bijgebouwtje zal in de toekomst verwijderd worden. Daar zal dan een
educatief hoekje worden ingericht met fruitbomen, kippen, en dergelijke.
Voor de renovatie van de speelplaats werd een werkgroep opgestart. Nu is het één grijze massa. Het
is de bedoeling de speelplaats te verfraaien met kleuren. De volledige renovatie van de speelkoer
wordt bekeken na voltooiing van de infrastructuurwerken;
De heer Bart Van de Keere, raadslid, vindt het jammer dat een typische boom met een
symbolische waarde verdwijnt.
Hij vraagt of er voor al deze werken, voldoende financiële middelen zijn voorzien;
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop dat de werken gefaseerd worden
uitgevoerd en zullen gebeuren klas per klas. Er zijn hiervoor voldoende middelen voorzien.
--------------Tiende voorwerp: Zwaar verkeer weg uit de Veldstraat.

De gemeenteraad,
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
De Bellekensstraat is thans volledig heraangelegd en in gebruik, zodat het verkeer in de Veldstraat
kan verminderen. Blijkbaar zijn er de laatste weken problemen geweest met grote voertuigen die het
voetpad nog verder beschadigd hebben.
Voorstel van besluit:
Ter hoogte van kruising van de Blekkersdijk en de Bellekensstraat en de Veldstraat en de Molenstraat
wordt een bord geplaatst “verboden boven de 3,5 Ton” met onderbord “uitgezonderd plaatselijk
verkeer”, zodat het verkeer verplicht wordt om langs de Bellekensstraat te rijden.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, bevoegd voor openbare werken, antwoordt hierop
dat het de bedoeling is om het zwaar verkeer boven de 3,5 ton te weren uit de Veldstraat en om te
leiden via de Bellekensstraat. De problematiek van het zwaar vervoer in de Veldstraat werd
aangekaart tijdens de laatste vergadering van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) maar
de bespreking heeft zich voornamelijk toegespitst op de kruising van de Bellekensstraat met de
Blekkersdijk. Het is wenselijk eerst de verkeerssituatie op dit kruispunt uit te klaren vooraleer het
inrijverbod voor het zwaar vervoer wordt ingevoerd.
Er is advies gevraagd aan de politie. Tot op heden hebben we dat nog niet ontvangen. Het voorstel
van besluit van de CD&V zal niet worden goedgekeurd vooraleer het advies van de politie over de
problemen kruising Bellekensstraat/Blekkersdijk is ontvangen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Zwaar verkeer weg uit de Veldstraat.
Voorstel van besluit: Ter hoogte van kruising van de Blekkersdijk en de Bellekensstraat en de
Veldstraat en de Molenstraat wordt een bord geplaatst “verboden boven de 3,5 ton” met onderbord
“uitgezonderd plaatselijk verkeer”, zodat het verkeer verplicht wordt om langs de Bellekensstraat te
rijden”;
Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc
De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer
Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon,
Besluit met 7 ja-stemmen en 10 neen-stemmen:
Enig artikel.- Het voorstel van besluit: Ter hoogte van kruising van de Blekkersdijk en de
Bellekensstraat en de Veldstraat en de Molenstraat wordt een bord geplaatst “verboden boven de 3,5
ton” met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, zodat het verkeer verplicht wordt om langs de
Bellekensstraat te rijden, wordt niet goedgekeurd.
--------------Elfde voorwerp: Veilig voetpad begin Calusstraat.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Bij het indraaien in de Calusstraat ter hoogte van het Stee en omgekeerd het uitrijden van de
Calusstraat is er een bijzonder smal voetpad en is de ruimte voor de voertuigen beperkt.
Wanneer in de toekomst er een vraag zou zijn om de woning op de hoek met de Ketterijstraat te
herbouwen, kan de gemeente dit aangrijpen om minstens het voetpad te verruimen op de minimale
wettelijke breedte, zodat voor voetgangers, fietsers en auto’s een veiliger situatie ontstaat.
Voorstel van besluit:
Wanneer in de toekomst er een vraag is om de woning op de hoek met de Ketterijstraat te herbouwen
zal de gemeente dit aangrijpen om minstens het voetpad te verruimen op de minimale wettelijke
breedte.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, bevoegd voor openbare werken, verwijst naar de
Vlaamse bouwverordening over voetpaden waarin wordt vermeld dat in een straat met een
rooilijnbreedte van minder dan 9 meter, voetpaden met een breedte van minder dan 1,5 meter mogen
worden aangelegd.
Dit agendapunt is nu niet aan de orde uit respect voor de eigenaar/huurder.
Het voorstel van besluit is zonder voorwerp;

De heer Bart Van de Keere deelt mede dat zij deze vraag stellen als aandachtspunt voor het
moment dat er aan de woning op de hoek, ver- of herbouw zou worden uitgevoerd.
De CD&V-fractie vraagt de stemming over dit agendapunt;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Veilig voetpad begin Calusstraat voorstel van besluit: Wanneer in de toekomst er een vraag is om de woning op de hoek met de
Ketterijstraat te herbouwen zal de gemeente dit aangrijpen om minstens het voetpad te verruimen op
de minimale wettelijke breedte”
Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc
De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer
Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon,
Besluit met 7 ja-stemmen en 10 neen-stemmen:
Enig artikel.- Het voorstel van besluit: Wanneer in de toekomst er een vraag is om de woning op de
hoek met de Ketterijstraat te herbouwen zal de gemeente dit aangrijpen om minstens het voetpad te
verruimen op de minimale wettelijke breedte, wordt niet goedgekeurd.
--------------Twaalfde voorwerp: Parking op het terrein DE MEET.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
We vernemen dat het college de intentie heeft de ruimte voor DE MEET om te vormen tot
parkeerruimte en de huidige pleinfunctie verdwijnt.
Vragen:
Is er een onderzoek naar de haalbaarheid van deze ingreep zowel technisch, inhoudelijk,
stedenbouwkundig, aantal parkeerplaatsen, enz..
Is dit technisch haalbaar gezien de waterdoorlatende verharding zich niet leent tot parking voor
auto’s en er ook een regenwaterput en sceptische put op (onder) dit terrein bevindt
Is er advies gevraagd aan het beheersorgaan DE MEET, die net de bedoeling hebben de
programmatie en evenementen uit te breiden en meer te profileren met gebruik van deze ruimte
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, antwoordt hierop dat het
gaat om een proefproject.
Technisch is er geen probleem. Stedenbouwkundig kadert het in een ruimer project.
Het aantal parkeerplaatsen wordt nog bekeken. Er volgt nog een overleg met de politie.
De verharding is sterk genoeg. De parkeerplaatsen komen niet op de locatie waar zich de
regenwaterput en sceptische put bevinden;
De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur, vult aan dat hij over de bijkomende
parkeerplaatsen op de site, meerdere personen heeft geïnterpelleerd. Niemand heeft daar een
probleem mee.
De aanleg kadert in het algemeen belang.
Uit de poll van het Nieuwsblad blijkt dat 100% voor de parking was. De werken zullen voorgelegd
worden aan het Beheersorgaan en de Gecoro;
Mevrouw Annick Willems, raadslid, antwoordt dat de huidige bestuursploeg pleit voor inspraak.
Ze is tevreden dat de voorgenomen werken zullen voorgelegd worden in het Beheersorgaan en
de Gecoro maar betreurt dat dit niet reeds eerder gebeurde in de vergaderingen van deze
adviesorganen in januari dit jaar
Ze vraagt wat de schepen bedoelt met aanleggen op proef;
De heer Johan Francque, schepen, antwoordt dat er parkeerproblemen zijn in de Bisdomstraat.
Vooral over het parkeren in de gevaarlijke bocht. Vandaar als alternatief het voorstel om te parkeren
op de site van De Meet;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat het beter is om de site te
behouden zoals het nu is. Bij evenementen is het geen probleem dat de organisatoren parkeren
op de site van De Meet. Dit gebeurt nu ook. De kinderen spelen op de vroegere koer. Er is
inderdaad een parkeerprobleem in de Bisdomstraat. Er is een ruime parkeermogelijkheid in de
Graafjansdijk op slechts 50 meter van De Meet. Deze parking is onvoldoende aangeduid;

De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, wijst tot slot nog op de problematiek
van het heen en weer verkeer dat er zal zijn wanneer er geparkeerd wordt op de site. Er zal
rekening moeten gehouden worden met de veiligheid van de spelende kinderen.
--------------Dertiende voorwerp: Wijzigende wijkwerking Politie Sint-Laureins.

-

De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
De wijkpost politie in Sint-Laureins is gesloten vanaf 1 januari 2014.
Vragen:
Waarom blijft de wijkpost in Kaprijke open en is deze in Sint-Laureins dicht?
Hoe gebeurt de werking concreet nu? Met andere woorden, waar kunnen de inwoners nu bij de
lokale politie binnen de gemeente terecht? Welke kantoren gebruiken de nog 2 wijkagenten nu,
welke voorzieningen (ICT, specifieke software politie enz.) zijn er? Waarvoor kunnen de inwoners
er terecht.
Wat zijn de concrete dagen en uren dat wijkagenten in de gemeente beschikbaar zijn?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, beaamt dat tot nu toe nog niet gecommuniceerd
is over de wijzigingen van de wijkwerking. Hij betreurt dit. In de eerstvolgende editie van de
Flikkenkrant van Meetjesland Centrum die volgende week verschijnt, worden twee bladzijden
voorbehouden voor de wijkwerking.
Hij schetst kort de nieuwe situatie. Vanaf 01.01.2014 spreekt men over de wijkwerking Meetjesland
Centrum, in plaats van de wijkwerking Eeklo, Kaprijke of Sint-Laureins.
Met ingang van 01.01.2014 zullen alle wijkinspecteurs van de politiezone hun vaste plaats van werk
hebben op het politiecommissariaat in Eeklo. Bijkomende voordelen zijn dat door de huisvesting van
het voltallige wijkteam in één gebouw hierdoor ook de teamspirit van het wijkteam met andere
basisfunctionaliteiten zal verbeteren. Daardoor zal er een grotere wederzijdse betrokkenheid ontstaan
vanuit het korps op de wijkwerking enerzijds en vanuit de wijkinspecteurs naar het ganse
politiegebeuren anderzijds.
De wijkinspecteurs zullen meer kunnen ‘wijkwerken’. De kracht van de wijkinspecteur schuilt in het
aanwezig zijn in de wijk en het contact met de wijkbewoners.
De wijkinspecteurs blijven hun schooltoezicht uitvoeren. Zoals in het verleden zal, indien een
wijkinspecteur ziek of met verlof is, er op dat moment geen schooltoezicht zijn.
Er zullen nog meer contactpunten per gemeente voorzien worden. Voor onze gemeente is dit:
gemeentehuis Sint-Laureins: vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur
gebouw technische dienst Bentille: woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
gemeentehuis Watervliet: maandag van 13.30 tot 16.00 uur
Kaprijke heeft ervoor gekozen om slechts één contactpunt te voorzien op het Plein 1 te Kaprijke.
Vragen over de concrete werking dienen gesteld te worden in de vergadering van de politieraad. De
voorgaande regeling is een proefproject;
De heer Patrick De Greve merkt op dat de nieuwe werkwijze van toepassing is vanaf
01.01.2014. Er is nu al één maand voorbij en de bevolking weet nog niet waar zij zich moeten
aanmelden;
De heer Franki Van de Moere vindt dit een terechte opmerking. De nieuwe werkwijze is te laat
gecommuniceerd.
---------------Veertiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19.12.2013.
De notulen van de vergadering van 19.12.2013, worden overeenkomstig artikel 33 van het
gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
--------------Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.00 uur.
--------------Na de afhandeling van de agendapunten, vraagt de burgemeester het woord:
“Beste schepenen, leden van de gemeenteraad, mevrouw de secretaris en haar assistente, mensen
van de pers, geachte toehoorders,
Ik wil vanavond een teken van respect tonen ten opzichte van de voorzitter van de gemeenteraad.

De raad goed laten functioneren is zijn basistaak. Hij moet zorgen voor een beter debat, en een
democratischer gemeenteraad. Toch blijft hij naast die taak ook gewoon verder werken als lid van die
raad. Een evenwichtsoefening dus, die respect afdwingt.
In sommige gevallen kan een voorzitter zich buiten de gemeenteraad niet erkend voelen, of misschien
niet “herkend”.
Om meer zichtbaarheid aan zijn functie te geven overhandig ik hem vandaag deze sjerp. Ik wil vragen,
draag hem met fierheid.
Vanaf nu Luc zal je in je functie herkend en erkend worden bij officiële evenementen.”
De heer Luc De Meyere, voorzitter, dankt de gemeenteraadsleden voor de erkenning die hij van de
voltallige gemeenteraad krijgt.
Vervolgens richt de voorzitter zich tot raadslid Eddy Roets die op 19.01.2013 25 jaar dienst heeft als
gemeenteraadslid.
Hij schetst kort de politieke loopbaan van de heer Roets als volgt:
“Eddy,
Je nam voor de eerste keer aan de verkiezingen op 9 oktober 1988 en je kwam voor de eerste keer in
de gemeenteraad op 19 januari 1989.
Je behaalde 377 stemmen, waarmee je rechtstreeks verkozen werd in de gemeenteraad) (zeer goed
resultaat, want er deden nogal wat stemmenkanonnen mee).
Daarna bouwde je een vast kiespubliek uit van rond 500-600 stemmen.
Als een kandidaat wordt gevraagd tot deelname aan verkiezingen is er normaal enige twijfel, maar niet
bij Eddy, want
Gemeentepolitiek was van thuis uit met de paplepel ingegeven.
Bij je thuis werd er nogal eens gepolitiekt, gemeentepolitiek weliswaar.
Daarbij was je altijd een aandachtig toehoorder, en bij een goed "druppelken" babbelde je ook al eens
mee over de Sentse politiek.
Bij Aimé en Irène was het ook een beetje “ zoeten inval”, iedereen was er welkom en de fles jenever
stond altijd klaar.
Sociale contacten en babbels met vele dorpsgenoten was dus dagelijkse kost.
Ik denk Eddy, dat ik niets teveel zeg, dat je ouders vandaag trots zouden zijn op je 25-jarig jubileum in
de gemeenteraad en het feit dat je nu met Samen in de meerderheid zit.
De politieke microbe kwam van thuis uit.
Maar politiek is meer dan een microbe. Politiek gaat ook over sociale engagementen, kritisch zijn,
aanwezig zijn, horen en zien en zwijgen uiteraard niet.
Je tracht nog elke dag om voor alle inwoners van Groot Sint-Laureins behulpzaam te zijn en voor hen
klaar te staan. Daarbij lagen en liggen de inwoners van Waterland-Oudeman bij jou toch in de
bovenste schuif. Je was er niet alleen jarenlang postbode, je was er ook de klusjesman, de man die
kleine boodschappen deed, die postzegels meebracht en vele andere sociale opdrachten vervult en
vervulde.
Vandaag is dat nog altijd zo. Jij ziet de kleine dingen in de straat. Jij zorgt voor de kleine realisaties,
zaken waar de inwoners vaak mee worden geconfronteerd en die o zo belangrijk zijn in een
gemeente. Gaat het nu over het afscheppen van de zoomwegen, aanleggen van een bolbaan,
stopplaats voor de belbus, de aanleg van het voetbalterrein in WAO destijds, verlichtingspunten, noem
maar op, je kwam er voor tussen in de gemeenteraad en bij ons in de fractie.
Dat je hart op de juiste plaats zit werd bevestigd toen je in begin 2002 een medaille en brevet kreeg
voor moed en zelfopoffering voor het redden van een aantal mensen uit een brandende woning in
Waterland-Oudeman.
Eddy, 25 jaar gemeenteraad, dat is heel wat. Je bent de nestor van de gemeenteraad, de Herman de
Croo van Sint-Laureins, met dat verschil dat Herman De Croo slechts 11 jaar in de gemeenteraad in
Brakel heeft gezeteld en jij al 25 jaar in Sint-Laureins, waarbij ik mij niet kan herinneren dat je ooit
afwezig was.
Proficiat met je jubileum, bedankt voor al je inzet die je hebt geleverd en die je de komende jaren nog
zult leveren.”
Daarna wordt een drankje aangeboden aan de aanwezigen.
Namens de gemeenteraad:

