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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Renovatie school Watervliet:
A) Ramen
B) Elektriciteit
C) Vloeren
Goedkeuren lastvoorwaarde en gunningwijze;
2. Aankoop gesloten bestelwagen met hydraulische laadbrug. – Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningwijze;
3. Jeugd. – Retributiereglement voor deelname aan jeugdcultuurkampen. - Goedkeuring;
4. Veneco² - Jaarvergadering 2012 dd. 19.03.2014:
A) Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger;
B) Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
5. Principebeslissing invoering zonering 30-50-70 in de gemeente Sint-Laureins.
--------------Eerste voorwerp: Renovatie school Watervliet. – Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningwijze.
A) Ramen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Overwegende dat in het meerjarenplan 2014-2015-2016 de renovatie van de school in
Watervliet is opgenomen;
Overwegende dat onder andere volgende werken zullen uitgevoerd worden: plaatsen nieuwe
e
ramen in de gang palend aan de klas 1 leerjaar en bijhorende kleine berging en zolder en vervangen
de
enkel glas door hoogrendementsglas in de godsdiensklas, de klas van het 2 leerjaar en bijhorende
gang;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Renovatie school Watervliet ramen” een bestek met nr. 00727/2014/03 werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.000,00 excl. btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het krediet is opgenomen in het meerjarig beleidsplan 2014-2015-2016;
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
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, en latere
wijzigingen;
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 de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van
werken, vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 september 1991;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 181 en 248 tot en
met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, situeert het renovatiedossier vanuit
de vorige legislatuur – CD&V en formuleert nog een aantal opmerkingen.
Bij het begin van de vorige legislatuur waren er een aantal opmerkingen omtrent de lokalen en
speelruimte van de gemeentelijke school in Watervliet. Als college werd de toestand van de oude
lokalen grondig bekeken en vastgesteld dat deze, gezien hun leeftijd 1874 en 1934, niet meer
beantwoorden aan de moderne noden.
Het had niet veel zin om de oude gebouwen op te knappen en er werd geopteerd voor een
nieuwbouw.
Architect Luc Groosman werd aangesteld om een ontwerp op te maken voor een nieuwbouw van
onder andere klaslokalen, sanitair en polyvalente zaal.
In 2008 werd het dossier ingediend bij Agion ter subsidiëring. Midden 2012 werd het dossier
geselecteerd.
Het dossier werd toegelicht in Brussel.
Ook voor Sint-Laureins werd, met de onderbouw van het nieuw administratief centrum, ook nieuwe
accommodatie voorzien voor de school.
De huidige bestuursploeg heeft een totaal andere visie en opteert voor de renovatie van klaslokalen.
Hij formuleert volgende bedenkingen:
1. Studie en begeleiding van het project:
Werd voor dit dossier overleg gepleegd met archictect Groosman, die het ontwerp had gemaakt
voor de nieuwbouw inzake stabiliteit/fundering van de oude klaslokalen
a) Zo ja, is daarvan een verslag beschikbaar
b) Zo neen, waarom niet
c) Welke zijn de kosten voor de voortijdige afsluiting van het dossier
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop dat er geen overleg is geweest met de
architect. Met de burgemeester en de technische dienst heeft men de toestand ter plaatse bekeken.
De stabiliteit zou voldoende zijn. Voor het voortijdig afsluiten van het dossier, heeft de architect geen
ereloonnota ingediend;
2. Energiebalans:
Werd door een energiedeskundige een officieel rapport gemaakt?
Hoe energiezuinig zijn de bestaande gebouwen en welke maatregelen worden voorzien om dit te
verbeteren?
In dit dossier is niets vermeld over isolatie van het dak, de plafonds en de muren.
Hoe zal voldaan worden aan de nieuwe normen voor schoollokalen inzake energiezuinigheid
zoals voorgeschreven door Agion?
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop dat er geen energie audit is gebeurd.
De zolder wordt volledig geïsoleerd. Bij de aanleg van de nieuwe vloer zal een isolatielaag worden
aangebracht. De ramen worden voorzien van hoogrendementsglas
3. Kostenraming:
Welke werken zullen door de gemeente uitgevoerd worden naast uitbraak bestaande vloeren?
Wat zal de totale kostprijs zijn voor de renovatie van drie oude lokalen en werd een vergelijking
gemaakt met de kosten voor de volledige nieuwbouw voor 70% gesubsidieerd?
Mevrouw Claudine Bonamie antwoordt hierop dat de afbraakwerken en het aanbrengen van
isolatie en nieuw plafond, zullen uitgevoerd worden door de gemeente;
4. Renovatie van de speelplaats en bescherming tijdens de werken:

Hoe zal men de koer beschermen tegen verder verval?
Mevrouw Claudine Bonamie antwoordt hierop dat er maatregelen worden genomen om de koer
te beschermen. Het aan- en afvoeren van materialen, zal steeds via hetzelfde traject verlopen;
5. Overleg:
Werden deze plannen besproken in de schoolraad, de leerkrachten, de ouders en andere
gebruikers van de lokalen?
Mevrouw Claudine Bonamie antwoordt hierop dat de plannen besproken werden in de
Schoolraad. Er werd hierover een verslag opgemaakt. Het zal overgemaakt worden aan de CD&Vfractie;
De heer Bart Van de Keere, raadslid, concludeert dat de CD&V-fractie er voorstander van is dat
de school wordt vernieuwd maar niet op die manier en zal zich bij de stemming onthouden om
volgende redenen:
In de huidige tijd hebben de aannemers een minder gevuld orderboek zodat het beter was om het
dossier zoals vroeger opgemaakt al uitgevoerd te hebben in 2014; dan nu dit in fasen te spreiden
over 3 jaar.
Een opsplitsing in fasen zal de kosten alleen maar de hoogte in jagen
De kosten voor een krediet zijn thans spotgoedkoop
Dit bestuur heeft de bedoeling alles wat het vorige beslist heeft terug te draaien
Er is geen studie van stabiliteit, energieprestatie, enz.
In het programma van Samen staat letterlijk: “Het reeds goedgekeurde project voor de vernieuwing
van de schoolgebouwen in Watervliet zal uitgevoerd worden”. Men heeft de mensen dus iets
voorgelogen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Renovatie school Watervliet – Ramen:
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze”;
Gelet op het stemgedrag daar handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Luc De Meyere, de heer
Tom Lacres, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, 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 9 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 00727/2014/03 en de raming voor de
opdracht met als voorwerp “Renovatie school Watervliet - ramen”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De kostenraming bedraagt € 15.000,00 excl. btw.
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet opgenomen in
het meerjarig beleidsplan 2014-2015-2016.
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------B) Elektriciteit.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Overwegende dat in het meerjarenplan 2014-2015-2016 de renovatie van de school in
Watervliet is opgenomen;
Overwegende dat onder andere volgende werken zullen uitgevoerd worden: vernieuwen
ste
de
elektriciteit in de klassen van het 1 en 2 leerjaar, godsdienstklas en bijhorende gangen en
bergingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Renovatie school Watervliet elektriciteit” een bestek met nr. 00727/2014/04 werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.000,00 excl. btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet dat opgenomen is in het meerjarig beleidsplan 2014-2015-2016;
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
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, en latere
wijzigingen;
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 de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van
werken, vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 september 1991;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 181 en 248 tot en
met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert dezelfde opmerkingen als
bij de bespreking van het agendapunt betreffende de ramen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Renovatie school Watervliet –
Elektriciteit: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Luc De Meyere, de heer
Tom Lacres, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, 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 9 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 00727/2014/04 en de raming voor de
opdracht met als voorwerp “Renovatie school Watervliet - elektriciteit”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De kostenraming bedraagt € 15.000,00 excl. btw.
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet opgenomen in
het meerjarenplan 2014-2015-2016.
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------C) Vloeren.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Overwegende dat in het meerjarenplan 2014-2015-2016 de renovatie van de school in
Watervliet is opgenomen;
Overwegende dat onder andere volgende werken zullen uitgevoerd worden: plaatsen nieuwe
ste
de
vloeren in de klassen van het 1 en 2 leerjaar, godsdienstklas en bijhorende gangen en bergingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Renovatie school Watervliet vloeren” een bestek met nr. 00727/2014/05 werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 excl. btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet dat opgenomen is in het meerjarig beleidsplan 2014-2015-2016;
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
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, en latere
wijzigingen;
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 de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van
werken, vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 september 1991;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 181 en 248 tot en
met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert dezelfde opmerkingen als
bij de bespreking van de agendapunten betreffende de ramen en elektriciteit;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Renovatie school Watervliet – Vloeren
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Luc De Meyere, de heer
Tom Lacres, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, 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 9 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 00727/2014/05 en de raming voor de
opdracht met als voorwerp “Renovatie school Watervliet - vloeren”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De kostenraming bedraagt € 20.000,00 excl. btw.
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet opgenomen in
het meerjarig beleidsplan 2014-2015-2016.
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------Tweede voorwerp: Aankoop gesloten bestelwagen met hydraulische laadbrug. – Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningwijze.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat de gemeente een nieuwe gesloten bestelwagen met hydraulische laadbrug
wenst aan te kopen ter vervanging van de bestaande;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop gesloten
bestelwagen met hydraulische laadbrug” een bestek met nr. 00728/2014/06 werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht wordt geraamd op € 33.057,85 excl. btw of
€ 40.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het investeringsbudget van 2014;
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;

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, en latere
wijzigingen;
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 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 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: “Aankoop gesloten bestelwagen met
hydraulische laadbrug”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 00728/2014/06 en de raming voor de
opdracht met als voorwerp “Aankoop gesloten bestelwagen met hydraulische laadbrug”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw.
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet goedgekeurd
in het investeringsbudget van het dienstjaar 2014.
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------Derde voorwerp: Jeugd. – Retributiereglement voor deelname aan jeugdcultuurkampen.
Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen van jeugd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat er aan de organisatie van jeugdcultuurkampen ingericht door de gemeente
Sint-Laureins een aantal kosten zijn verbonden voor de gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat de organisatie van
jeugdcultuurkampen, een positief project is maar hij formuleert volgende vragen:
is er inspraak geweest van de Jeugdraad?
komen deze kampen niet in concurrentie met de sportkampen en speelpleinwerking?
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop dat er geen inspraak geweest is van
de jeugdraad. Het project is opgesteld in overleg met de diensten Jeugd en Sport. De
speelpleinwerking staat los van de organisatie van jeugdkampen en sportkampen;
De heer Luc De Meyere, voorzitter, vult aan dat het voorliggend agendapunt gaat over een
retributie en een financiële kwestie. De inhoud van kampen wordt met de diensten uitgewerkt. Voor de
organisatie van sportkampen wordt ook geen advies gevraagd aan de sportraad;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie besluit dat de CD&V het wel belangrijk
vindt dat de adviesraden worden geraadpleegd;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42, 43, 181 en 248 tot en
met 260;
Op voorstel van het schepencollege;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt:”Retributiereglement voor deelname aan
jeugdcultuurkampen”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Jeugdcultuurkampen tijdens de schoolvakanties :
- De retributie voor de jeugdcultuurkampen bedraagt € 12 per dag per deelnemer.
Voor een halve dag wordt € 6 per deelnemer gerekend.
- Voor jeugdcultuurkampen met een extra activiteit of opstartkosten bedraagt de retributie € 15 per
dag per deelnemer.

Art.2.- De betaling voor de gebruikers dient te gebeuren door overschrijving op de gemeentelijke
rekening na ontvangst van een onkostennota op naam van de gebruiker.
Art.3.- De terugbetaling van inschrijvingsbedragen voor jeugdactiviteiten is enkel mogelijk mits een
erkend medisch attest voor te leggen aan de gemeentelijke jeugddienst. Andere vormen van
terugbetaling komen niet in aanmerking.
Art.4.- Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.
Vooraleer over te gaan tot invordering overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet wordt een
eerste aanmaning verzonden per gewone post. Indien een tweede aanmaning moet worden
verzonden, zal dit per aangetekende post gebeuren en worden 20 euro administratieve kosten
aangerekend.
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
Art.5.- Dit reglement gaat in voege vanaf 1 maart 2014.
Art.6.- Dit reglement wordt bekend gemaakt zoals voorzien in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Art.7.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, in toepassing van
artikel 253§1 van het gemeentedecreet.
--------------Vierde voorwerp: Veneco²: Jaarvergadering 2012 dd. 19.03.2014:
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 03.02.2014 van Veneco² waarbij aan de gemeente
gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor de Jaarvergadering
2012 die doorgaat op 19.03.2014;
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 2012 van Veneco² van 19.03.2014:
De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, voor als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Jaarvergadering 2012 Veneco² van 19.03.2014;
De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor;
16 leden nemen deel aan de stemming;
16 stembriefjes worden in de bus gevonden;
De heer Eddy Roets bekomt 16 ja-stemmen;
Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen heeft bekomen,
Besluit:
Art.1.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt
aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Jaarvergadering 2012 van Veneco² van
19.03.2014.
Art.2.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port
Arthurlaan 11, 9000 Gent.
--------------B) Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van 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 03.02.2014 van Veneco² waarbij de gemeente uitgenodigd
wordt om deel te nemen aan de Jaarvergadering 2012 die doorgaat op 19.03.2014 met volgende
agendapunten:
1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 12.12.2013
2. Jaarverslag 2012 Raad van Bestuur
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van het Jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de
verwerking van het resultaat
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris
8. 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 Eddy
Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Jaarvergadering 2012 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 2012 dd. 19.03.2014: 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 2012 van Veneco² van 19.03.2014 wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten van de
Jaarvergadering 2012 van 19.03.2014 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.
--------------Vijfde voorwerp: Principebeslissing invoering zonering 30-50-70 in de gemeente Sint-Laureins.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan, goedgekeurd op 24.02.2011, dat in verband met het
snelheidsregime op ons grondgebied het volgende bevat (p. 31-32):
“Samenhangend met de wegencategorisering en de hiervoor beschreven inrichtingsprincipes dienen
tevens de wenselijke snelheidsregimes per wegcategorie aangegeven te worden.
- hoofdwegen: 120 km/u
- primaire wegen: 90 km/u of 70 km/u
- secundaire wegen70 km/u buiten de bebouwde kom (90 km/u in een aantal uitzonderlijke
gevallen) en 50 km/u binnen de bebouwde kom
- lokale wegen: 70 km/u buiten de bebouwde kom en 50 km/u binnen de bebouwde kom
- 30 km/u: schoolomgevingen en afgebakende zones
Indien een nieuwe federale verkeerswet voorziet dat een algemeen principe van 70 km/u zal worden
ingevoerd (i.p.v. een algemeen principe van 90km/u nu) dan zal de gemeente Sint-Laureins dit beleid
volgen. De Vlaamse Overheid is reeds geruime tijd voorstander van een algemene invoering van 70
km/u.

Voor de wegen buiten de bebouwde kom streeft de gemeente naar een integrale zone 70 regeling (als
algemene regel in het Vlaams Gewest) op alle wegen omwille van de functie die deze wegen in het
fietsroutenetwerk hebben.”
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27.09.2012 van de gemeente Kaprijke, betreffende de
zonering van het snelheidsbeleid tot de afbakening van zones 30, bebouwde kommen en zones 70;
Overwegende dat de N434 deels op grondgebied Kaprijke, deels op grondgebied Sint-Laureins
ligt, en dat de Moerstraat (N434) niet kon worden opgenomen in de gemeentelijke zone 70 van
Kaprijke zonder een gemeentegrensoverschrijdende afbakening;
Gelet op de vraag van de gemeente Kaprijke van 29.08.2013 aan de gemeente Sint-Laureins,
om aan een gezamenlijk initiatief te werken om de snelheid op de N434 naar 70km/u te brengen;
Overwegende dat hiervoor een grensoverschrijdende zone 70 moet worden ingevoerd;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maldegem van 04.11.2013 tot principiële
goedkeuring aan de invoering van het snelheidsregime van 70km/u op de gemeentewegen buiten de
zones 30 en de bebouwde kommen;
Overwegende dat ook buurgemeente Assenede van plan is om op korte termijn een zone 70 in
te voeren, en dat nog meer gemeenten uit het Meetjesland zullen volgen;
Overwegende dat het aangewezen is om een snelheidsregime uit te werken volgens de
zonering 30-50-70: 30km/u in de schoolomgevingen, 50km/u. in de bebouwde kommen en plaatselijk
waar dat nodig is, en daarbuiten 70km/u.;
Overwegende dat de invoering van een zone 70 de verkeersveiligheid op onze landelijke wegen
zal ten goede komen, en over de gemeentegrenzen heen zal leiden tot een eenduidig snelheidsbeleid;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van
16.03.1968;
Gelet op het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.37;
Gelet op het M.B. van 11.10.1976 en wijzigingen houdende de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het gemeentedecreet van 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, vraagt of dan in de toekomst, het
mobiliteitsplan wordt aangepast en of er een bespreking volgt op de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het nu nog over een
principebeslissing gaat. De bespreking met de Gemeentelijke Begeleidingscommissie volgt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Principebeslissing invoering zonering
30-50-70 in de gemeente Sint-Laureins”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Principieel akkoord tot de invoering van een snelheidsregime volgens de zonering 30-50-70:
30km/u in de schoolomgevingen, 50km/u. in de bebouwde kommen en plaatselijk waar dat nodig is,
en daarbuiten 70km/u.
Art.2.- Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om dit verder uit
te werken en af te stemmen met de omliggende gemeenten.
--------------Zesde voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23.01.2014.
De notulen van de vergadering van 23.01.2014, 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 20.30 uur.
---------------

