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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Aankoop informaticamateriaal. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze;
2. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater, de
verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de gescheiden
afvoer van afvalwater en hemelwater. – Voorlopige vaststelling;
3. Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. –
RioAct Takenpakket 2014. – Goedkeuring;
4. Singelken. – Aanleg terreinen voor sport en jeugd. - Goedkeuring ontwerp;
5. Generale Vrije Polder. – Waarborg lening voor een bedrag van 50.000 euro voor het nietgesubsidieerde deel van de bagger- en verbeteringswerken van het project “herinrichting
Oostpolderkreek”;
6. Samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond+ – Goedkeuring;
Aangevraagde agendapunten door de CD&V-fractie:
7.
Gemeentelijk Informatieblad – inspraakprocedure nieuwe naam ‘De Vijfklank’;
8.
Infomagazine gemeente Sint-Laureins, De Vijfklank- opname gemeenteraadsbesluiten;
9.
Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming
hebben;
BESLOTEN VERGADERING:
10. Gemeentelijke milieu- en natuurraad. – Samenstelling
Aangevraagd agendapunt door de CD&V-fractie:
11. Budgettaire impact van compensaties ingevolge inkomensverlies voor leden van het college van
burgemeester en schepenen.
--------------Eerste voorwerp:
gunningwijze.

L. De Meyere,
F. Van de Moere,
H. Coene,
J. Francque,
C. Bonamie,
R. Soberon,
T. Lacres,
E. Roets,
P. De Greve,
F. Cornelis,
B. Van de Keere,
A. Willems,
L. Van de Vijver,
C. Bonamie,
M. Cools,
K. Goethals,
J. Boelens,
L. Lippens,

Aankoop

informaticamateriaal.

–

Goedkeuren

lastvoorwaarden

en

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het feit dat een aantal computers meer dan vijf jaar oud zijn en door het stopzetten van
de technische ondersteuning van WindowsXP, is het noodzakelijk om volgend informaticamateriaal
aan te kopen:
- drie computers voor de financiële dienst
- drie computers voor de technische dienst
- twee computers voor het secretariaat

- twee computers voor de dienst stedenbouw
- twee computers voor de milieudienst
- één computer voor de dienst burgerzaken
- één computer voor de jeugddienst
- twee portables
Overwegende dat de oude PC’s zullen geëvalueerd worden om deze eventueel te laten
hergebruiken in het onderwijs/OCMW;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop
informaticamateriaal” een bestek met nr. 732/B2014/10 werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 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 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 en 43, artikels 248 tot
en met 260 en artikel 181;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de fractie dit
agendapunt zal goedkeuren. Een performant PC-park is noodzakelijk voor een goede werking van de
gemeentelijke administratie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aankoop informaticamateriaal. –
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 732/B2014/10 en de raming voor de
opdracht met als voorwerp “Aankoop informaticamateriaal”. 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 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.
--------------Tweede voorwerp: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van
huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling
van hemelwater en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater. – Voorlopige
vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu;
Gelet op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van huishoudelijk
afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de
gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, goedgekeurd op 22.12.2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 tot definitieve goedkeuring van de
gewijzigde
gewestelijke
verordening
inzake
hemelwaterputten,
infiltratie-voorzieningen,

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, in werking getreden op
01.01.2014;
Gelet op art. 2.3.2 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat bepaalt dat indien de
Vlaamse regering een gewestelijke stedenbouwkundige verordening vaststelt, de gemeenteraad uit
eigen beweging of binnen de termijn die door de Vlaamse regering wordt opgelegd, de bestaande
gemeentelijke verordening in overeenstemming brengt met de voorschriften van de door de Vlaamse
regering vastgestelde stedenbouwkundige verordeningen;
Gelet op het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van
huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van
hemelwater en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, die in overeenstemming is met
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, 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 vraagt verduidelijking over
infiltratiegevoelige gebieden;
De heer Johan Francque, schepen, geeft hierover de nodige verduidelijking;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare
riolering, de afkoppeling van hemelwater en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater. –
Voorlopige vaststelling”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater,
de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de gescheiden
afvoer van afvalwater en hemelwater wordt voorlopig vastgesteld.
Art.2.- Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het
College van Burgemeester en Schepenen de opdracht gegeven om het ontwerp van
stedenbouwkundige verordening voor advies voor te leggen aan de gewestelijke stedenbouwkundig
ambtenaar en aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
--------------Derde voorwerp: Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel. – RioAct Takenpakket 2014. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 06.07.2006 waarbij de overeenkomst tussen de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Sint-Laureins betreffende de uitbouw,
het onderhoud en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Sint-Laureins,
met als bijlage 1 de takenlijst, wordt goedgekeurd;
Gelet op de besprekingen op 08.10.2013 met een afvaardiging van Aquafin en gemeente,
waarbij het takenpakket 2014 werd besproken;
Gelet op het voorstel RioAct-takenpakket 2014 als volgt:
Taken
Raming
Inventarisatie van het bestaand rioleringsstelsel
- Up to date houden databank/model bestaande toestand
8.157 euro
Coördinatie
en
realisatie
van
het
investeringsen
onderhoudsprogramma:
Projecten
Groeneweg, Comercaatsweg, Vlamingstraat
- afkoppelingdeskundige
82.660 euro
sanering
Dorpsstraat-Leemweg-dorpskernvernieuwing
SintLaureins
23.221 euro
- projectmanagement
- studiebureau + projectgerelateerde kosten
149.857 euro
- investeringen
1.157.433 euro
drukriolering Eerstestraat en omgeving
- projectmanagement
27.998 euro
- studiebureau en projectgerelateerde kosten
222.679 euro

1.721.287 euro
- investeringen
IBA’s
- coördinatie en bouw van 15 IBA’s
22.186 euro
- investeringen
99.938 euro
Afkoppelingsdeskundige Kantijnstraat
2.099 euro
Afkoppelingsdeskundige individuele woningen
4.898 euro
Dagelijks beheer van het rioleringsstelsel:
-. exploitatie hydraulische structuren
43.881 euro
Klantencontactcenter:
- hydraulische adviezen algemeen
4.361 euro
Coördinatie en management van het RioAct-takenpakket
10.032 euro
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie formuleert een aantal bedenkingen
over:
1. In de investeringen project Groeneweg, Comercaatsweg, Vlamingstraat, stelt zij vast dat in het
RioAct Takenpakket 2013, het projectmanagement en werftoezicht is goedgekeurd. In het RioAct
Takenpakket 2014 is dit niet meer opgenomen
2. De bouw van 15 IBA’s. Zijn die door de particulieren zelf aangevraagd of komen die uit de milieuimpacttoetslijst – prioriteitenlijst. Op basis van dit aantal zal de eindtermijn zoals opgelegd door de
Vlaamse Milieumaatschappij niet worden gehaald
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop het volgende:
1. Het projectmanagement en werftoezicht werden besproken met de diensten van Aquafin, de
Technische Dienst en Studiebureau Grontmij. In overleg met hen is overeengekomen dat het
projectmanagement en werftoezicht worden uitgevoerd door het studiebureau
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat volgens de prioriteitenlijst, een 15-tal
personen zijn aangeschreven, waarvan er 10 positief hebben gereageerd. Vijf personen hebben zich
vrijwillig aangeboden om een IBA te plaatsen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Overeenkomst betreffende de uitbouw
en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel – RioAct takenpakket 2014. - Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- In uitvoering van de overeenkomst De Watergroep – Sint-Laureins voor de uitbouw en het
beheer van het gemeentelijk rioleringsnet wordt het takenpakket 2014 goedgekeurd als volgt:
Taken
Raming
Inventarisatie van het bestaand rioleringsstelsel
- Up to date houden databank/model bestaande toestand
8.157 euro
Coördinatie
en
realisatie
van
het
investeringsen
onderhoudsprogramma:
Projecten
Groeneweg, Comercaatsweg, Vlamingstraat
- afkoppelingdeskundige
82.660 euro
sanering Dorpsstraat-Leemweg-dorpskernvernieuwing Sint-Laureins
- projectmanagement
- studiebureau + projectgerelateerde kosten
23.221 euro
- investeringen
149.857 euro
drukriolering Eerstestraat en omgeving
1.157.433 euro
- projectmanagement
- studiebureau en projectgerelateerde kosten
27.998 euro
- investeringen
222.679 euro
IBA’s
1.721.287 euro
- coördinatie en bouw van 15 IBA’s
- investeringen
22.186 euro
Afkoppelingsdeskundige Kantijnstraat
99.938 euro
Afkoppelingsdeskundige individuele woningen
2.099 euro
4.898 euro
Dagelijks beheer van het rioleringsstelsel:
-. exploitatie hydraulische structuren
43.881 euro

Klantencontactcenter:
- hydraulische adviezen algemeen
4.361 euro
Coördinatie en management van het RioAct-takenpakket
10.032 euro
Art.2.- De financiering kan deels gebeuren via het BOT (Bijdrage voor Opvang en Transport).
Art.3.- Het nodige krediet voor het takenpakket is voorzien in meerjarenplan 2014-2019.
Art.4.- Afschrift van deze beslissing en het goedgekeurd takenpakket worden overgemaakt aan De
Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent en aan de financiële dienst.
--------------Vierde voorwerp: Singelken. – Aanleg terreinen voor sport en jeugd. – Goedkeuring ontwerp.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor sport;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27.10.2011 betreffende het principieel akkoord voor het
oprichten van een gebouw voor sport- en jeugdvoorzieningen en de aanleg van sportterreinen en
terreinen voor jeugdvoorzieningen voor activiteiten in open lucht te 9980 Sint-Laureins, in de zone
gelegen tussen Dorpsstraat, Vlamingstraat, Goochelaarstraat en Comercaatsweg – Singelken;
Gelet op het collegebesluit dd. 13.06.2012 waarbij Plantec NV, aangesteld wordt als architectontwerper met inbegrip van veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, verslaggeving voor de
energieprestatieregeling en grondverzetregeling;
Gelet op de besprekingen tijdens de werkgroep Singelken dd. 13.01.2014;
Gelet op het ontwerp voor de aanleg terreinen voor sport en jeugd, opgemaakt door Plantec NV
en bestaande uit:
- plannen dd. 21.02.2014 nummers: 1, 2 en 3
- bestek
- raming voor een totaal bedrag van € 671.650,36 excl. btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht goedgekeurd is in het budget 2014;
Gelet op de wet van 15.07.2011 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder de
artikelen 42, 43,181 en 248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de fractie het project
genegen is. Hij formuleert een aantal vragen/bedenkingen:
Er wordt geopteerd voor één aanbesteding. Toch bevat het dossier sterk verschillende
opdrachten: lichtmasten, finse piste, terreinafbakening, groenbuffer. Was het niet beter om het
dossier op te delen in loten zodat ook plaatselijke aannemers kunnen meedoen met de procedure
Waarom is er voor de groenbeplanting niet samengewerkt met de Tuinbouwschool?
Waarom is er voor de verlichting niet samengewerkt met Imewo? Zij hebben een dienst specifiek
ter ondersteuning van de gemeenten. Is er een lichtstudie gemaakt?
De plaatsing van lichtmasten bij de aanleg van het voetbalterrein te Watervliet, uitgevoerd door
Imewo, betekende een kostprijs van 83.000 euro, incl. btw. Voor het voetbalterrein te SintLaureins is er een prijsraming van 135.000 euro of 65% duurder;
Voor de aanleg van de finse looppiste is er een raming van 115.000 euro. Het project heeft dan
een kostprijs van 700.000 euro alleen voor de aanleg van terreinen. De bouw van een kantine is
hier nog niet bij inbegrepen. Ter vergelijking met het voetbalterrein te Watervliet: voor één
voetbalveld en kantine is de kostprijs 635.000 euro, incl. btw.
De CD&V-fractie denkt dat het goedkoper kan, vandaar dat zij zich bij de stemming zullen onthouden;
De heer Robert Soberon, schepen, antwoordt hierop dat er voldoende overleg is geweest en er
geopteerd is om één globaal dossier ter aanbesteding goed te keuren. Dit om het project niet te
vertragen.
Ook de verlichting van de terreinen is in dit dossier opgenomen omdat blijkbaar voorheen bij Imewo
problemen waren bij de timing voor de uitvoering van hun werken. Door het studiebureau is ook een
lichtstudie gemaakt;

De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat er een datum is vooropgesteld voor
de verhuis van de voetbal van de huidige naar de nieuwe locatie. Door te werken met verschillende
aannemers verloopt de coördinatie moeilijker en wordt de uitvoering van het project vertraagd.
Ook als de finse piste zou aangelegd worden, is het moeilijk om nadien nog groenaanplanting te doen
door een andere aannemer. Het aangestelde studiebureau heeft ervaring met uitvoering van
dergelijke projecten;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, stelt vast dat er drainage is voorzien.
Hij heeft bedenkingen of dit op deze locatie wel nodig is en of er hiervoor een stedenbouwkundige
vergunning is aangevraagd;
De burgemeester antwoordt hierop dat door het studiebureau een grondonderzoek is
uitgevoerd en dit heeft uitgemaakt dat een drainage noodzakelijk is. Voor deze werken is een
stedenbouwkundige vergunning aangevraagd;
De heer Carlos Bonamie, raadslid van de fractie Samen, vult aan dat de KBVB (Koninklijke
Belgische Voetbalbond) oplegt dat alle terreinen met drainering moeten worden aangelegd;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Singelken. – Aanleg terreinen voor
sport en jeugd: Goedkeuring ontwerp”;
Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden 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 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art.1.- Het ontwerp bestaande uit:
- plannen dd. 21.02.2014 nummers: 1, 2 en 3
- bestek
- raming voor een totaal bedrag van € 671.650,36 excl. btw
betreffende de aanleg terreinen voor sport en jeugd wordt goedgekeurd.
Art.2.- De wijze van gunning: open aanbesteding
Art.3.- Het krediet is voorzien in het budget 2014.
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende
- de financiële dienst
--------------Vijfde voorwerp: Generale Vrije Polder. – Waarborg lening voor een bedrag van 50.000 euro
voor het niet-gesubsidieerde deel van de bagger- en verbeteringswerken van het project
“herinrichting Oostpolderkreek”.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Overwegende dat de Generale Vrije Polder een lening aangaat voor een bedrag van 50.000
euro bij de KBC, terug te betalen in 20 jaar, voor het niet-gesubsidieerd deel van de bagger- en
verbeteringswerken van het project “herinrichting Oostpolderkreek”;
Gelet op het schrijven dd. 05.03.2014 van de Generale Vrije Polder, waarin aan de gemeente
gevraagd wordt zich borg te stellen voor deze lening voor wat betreft het kapitaal, de intresten en de
onkosten;
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: “Generale Vrije Polder. – Waarborg
lening ten bedrage van 50.000 euro voor het niet-gesubsidieerde deel van de bagger- en
verbeteringswerken van het project “herinrichting Oostpolderkreek”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemming:
Art.1.- Verklaart zich solidair borg te stellen tegenover KBC Bank N.V. en dit wat betreft zowel het
kapitaal als de intresten en de onkosten van de door de Generale Vrije Polder afgesloten verrichting
van 50.000 euro.
Art.2.- Machtigt KBC Bank N.V. op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun
vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de Generale Vrije Polder en die

door deze nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf deze
vervaldag.
Art.3.- De gemeente verbindt zich, gedurende de looptijd van deze lening en van haar eigen leningen
bij KBC Bank, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening
geopend bij deze bank, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit
hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou
vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en
provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij
uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van
inning van deze inkomsten.
Art.4.- Machtigt KBC Bank N.V. ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die
door de Generale Vrije Polder, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de
gemeente aangerekend worden. Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als
onherroepelijke delegatie in het voordeel van KBC Bank N.V.
Art.5.- Mochten voormelde bedragen ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde
bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dat gaat ze de verbintenis aan, bij KBC
Bank N.V., het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Art.6.- Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden
verwijlintresten - tegen de rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale
Bank geldig op de laatste dag van de maand, voorafgaand aan deze waarin de vertraging optreedt,
verhoogd met een marge van 1,5 % - van rechtswege en zonder ingebrekestelling aangerekend en dit
gedurende de periode van niet-betaling.
Art.7- Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel
van KBC Bank N.V.
Art.8.- Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in het gemeentedecreet
en de toepasselijke decreten.
--------------Zesde voorwerp: Samenwerkingsovereenkomst met LogoGezond+ - Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen bevoegd voor
sociale zaken en welzijn;
Overwegende dat de gemeente investeert in de werking van het Lokaal gezondheidsoverleg en
daarvoor beroep doet op LogoGezond+ ter ondersteuning;
Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst Regio Meetjesland tussen de gemeente en
LogoGezond+ - periode 01.01.2014 tot en met 31.12.2014;
Gelet op de financiële implicaties zoals vervat in artikel 4 van de overeenkomst als volgt: er
wordt een financiële bijdrage gevraagd van 0,09 euro per inwoner;
Overwegende dat het krediet zal voorzien worden via toelagen aan instellingen voor sociale en
preventieve geneeskunde;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, is akkoord met de
samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond. Ze vraagt naar het bedrag dat hiervoor wordt
vrijgemaakt. Ze is voorstander dat er projecten worden ingediend door het OCMW want op de
gemeente is er geen personeelslid dat zich specifiek bezig houdt met gezondheid;
De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, antwoordt hierop dat de financiële bijdrage
0,09 euro/inwoner of 600 euro bedraagt;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Samenwerkingsovereenkomst met
LogoGezond+ - Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De samenwerkingsovereenkomst Regio Meetjesland tussen de gemeente en LogoGezond+ periode 01.01.2014 tot en met 31.12.2014, goed te keuren.
Art.2.- De financiële bijdrage van 0,09 euro per inwoner goed te keuren.
Art.3.- Het krediet zal voorzien worden via toelagen aan instellingen voor sociale en preventieve
geneeskunde.
Art.4.- Een exemplaar van de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst wordt overgemaakt aan:

- LogoGezond+ , Botermarkt 1, 9000 Gent
- financiële dienst
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie
Zevende voorwerp: Gemeentelijk informatieblad – inspraakprocedure nieuwe naam ‘De
Vijfklank’.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Op de vergadering van het Cultureel Adviesorgaan 27 november 2013 werd door het College advies
gevraagd over de voorstellen van een nieuwe naam voor het gemeentelijk informatieblad.
Op basis van de stemming (1. De Klaroen 19 stemmen, ’t Klavertje5 3 stemmen en
Sentenaarken/vijfdorpenblad 1 stem) adviseerde het cultureel adviesorgaan het behoud van de naam
Klaroen. Het College volgde dit advies niet en opteerde voor een naam, die niet tot de lijst van
inzendingen door de inwoners behoorde maar individueel later werd ingediend.
Vragen:
Waarom werd het advies van het gemeentelijk adviesorgaan naast zich neergelegd, waarom werd
over de nieuwe naam ‘Vijfklank’ geen inspraakprocedure voorzien
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor communicatie en informatie, antwoordt hierop dat
in september 2013, in het gemeentelijk infoblad De Klaroen, een oproep is gelanceerd om aan het
gemeentelijk infoblad een nieuwe benaming te geven via een wedstrijd voor de inwoners.
Een nieuwe benaming werd ook besproken met de administratie en er werd advies gevraagd aan het
Cultureel Adviesorgaan.
Tijdens de besprekingen van 27.11.2013 van het Cultureel Adviesorgaan, werd er nog een
bijkomende lijst ter zitting voorgelegd. De naam ‘De Vijfklank’ was opgenomen in deze lijst.
Het advies was een element in de werkmethode en is niet bindend.
De doelstelling was een goede naam te vinden. Het college heeft beslist de naam ‘De Vijfklank’ te
kiezen. Vijf verwijst naar de vijf dorpskernen en klank verwijst naar communicatie en informatie. Het is
het klankbord voor het leven en welzijn van de 5 dorpen;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, stelt vast dat de naam belangrijker is
dan het advies. Reeds verschillende malen heeft de CD&V vastgesteld dat het college geen advies
vraagt aan de adviesraden of dat het advies niet wordt gevolgd. De inspraakorganisaties worden
onvoldoende gerespecteerd.
Zij vraagt naar de visie van het college hoe zij de betrokkenheid van de gemeentelijke adviesraden in
hun gemeentelijk beleid zullen implementeren;
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat deze opmerking zal meegenomen worden
ter bespreking in het schepencollege.
--------------Achtste voorwerp: Infomagazine gemeente Sint-Laureins, De Vijfklank – opname
gemeenteraadsbesluiten.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
ste
Het nieuw gemeentelijk informatieblad, 1 uitgave maart 2014, vermeldt geen agenda en besluiten
van de gemeenteraad. Nochtans is de gemeenteraad het hoogste beleidsorgaan van de gemeente.
Vraag:
De rubriek ‘Uit de gemeenteraad’ opnemen in het infoblad met een overzicht van de raadsbesluiten
per gemeenteraadszitting.
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor communicatie en informatie, antwoordt hierop dat
dit een terechte opmerking is. In de werkvisie werd de rubriek ‘Uit de gemeenteraad’ wel opgenomen
maar om redactionele redenen werden de gemeenteraadsbeslissingen niet opgenomen omdat de
artikelen betreffende het festival Sente Swingt en Cross eventing van de Sint-Jansruiters werden
opgenomen.
De rubriek ‘Uit de gemeenteraad’ zal in de toekomst wel worden behouden.
---------------

Negende voorwerp: Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel
nog geen benaming hebben.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Het is wenselijk dat alle straten van de gemeente officieel een benaming hebben, ook van belang voor
de hulpdiensten bij interventies om de juiste route te kunnen volgen aan de hand van het GPSsysteem.
Ook voor particulieren, voertuigen maar ook wandelaars en toeristen is het nuttig dat alle straten een
naam hebben.
Voorstel van beslissing:
De procedure van naamgeving opstarten zoals door de CD&V-fractie voorgesteld in de gemeenteraad
van februari 2013;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de opdracht is doorgegeven
aan de technische dienst maar lijkt moeilijker dan in eerste instantie gedacht.
Het is niet de bedoeling dat bestaande straatnamen worden veranderd. Elke straat waar een woning
staat, heeft een naam. Voorlopig is dit geen prioriteit. De straten zullen wel een naam krijgen;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie deelt mede dat zij bereid zijn om
hieraan mee te werken;
De voorzitter herformuleert het voorstel van beslissing als volgt: “Principebeslissing tot het
geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben”
en vraagt de stemming voor dit agendapunt;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- De gemeenteraad is principieel akkoord tot het geven van een benaming aan alle
straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben.
--------------Twaalfde voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20.02.2014.
De notulen van de vergadering van 20.02.2014, 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.
---------------

