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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1.
Streekpact II 2013-2018 Meetjesland, Leiestreek & Schelde. – Goedkeuring;
2.
Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van de invoering van een beperkt toegangsverbod in de Goochelaarstraat en
aangrenzende straten in beide richtingen;
3.
Gemeentepersoneel. – Vaststelling verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2014 op
een zaterdag of zondag vallen;
4.
Fiscaliteit: Belasting op sluikstorten. – Aanpassen gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013;
5.
Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede:
A) Kennisname verslag Algemene Vergadering dd. 03.12.2013;
B) Goedkeuren statutenwijziging;
C) Algemene Vergadering 17.06.2014: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
6.
Dienstverlenende vereniging Veneco². – Jaarvergadering 2013 dd. 18.06.2014:
A) Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger;
B) Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
7.
Wegenis- en rioleringswerken in de Vlamingstraat, de Comercaatsweg en de ComerGraafjansdijk;
8.
Toegang KMO-zone Singelken;
9.
Sint-Laureins vastgelegd op regionale steunkaart Vlaanderen;
10. Regioscreening
BESLOTEN VERGADERING:
11. GECORO. – Benoeming effectief lid en plaatsvervanger voor de maatschappelijke geleding
‘vereniging van landbouwers en aanverwante verenigingen’.
--------------Eerste voorwerp: Streekpact II 2013-2018 Meetjesland, Leiestreek &Schelde. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28.02.2008 waarbij het Streekpact Meetjesland,
Leiestreek en Schelde – periode 2007-2013, wordt goedgekeurd;

Gelet op het Streekpact II voor de periode 2013-2018, opgemaakt door de Regionale SociaalEconomische Overlegcomités in Vlaanderen omvattende:
domein Ruimtelijke Ordening – Wonen – Mobiliteit – Groen – Cultuur
domein Economie
domein Arbeid en Werkgelegenheid
domein Onderwijs en Levenslag leren
domein Welzijn – Zorg - Armoede
Overwegende dat het streekpact wordt voorgelegd conform het SERV-RESOC-SERR decreet
van 07.05.2004;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mee dat het document goed tot
stand is gekomen via streek- en focustafels en bevragingen. Het Streekpact II is opgebouwd rond vijf
thema’s: Ruimtelijke Ordening, Economie, Arbeid en Tewerkstelling, Welzijn en Zorg. Er is heel veel
achtergrondinfo, beschouwingen, visie en ook acties voor de regio. Vaak veel tekst, heel algemeen en
zelfs de acties zijn heel algemeen verwoord.
Zij verwijst naar het thema Ruimtelijke Ordening:
Hefboom 1: Regionale Ruimtelijke Troeven – Actie 3: Cultuur en Erfgoed als motor voor
stadsvernieuwing en streekontwikkeling: ‘De regio zet in op het behoud en de promotie van het
erfgoed waarover ze beschikt. We kunnen de deelname van kansarmen in de regio verhogen door
concrete sociale projecten te ondersteunen’
De vraag: hoe gaat Sint-Laureins dit doen?
Hefboom 2: Meer regionale verwevenheid mits bereikbaarheid en nieuwe vervoervormen – Actie 1:
Verbetering van het openbaar vervoer en de diverse verbindingen: ‘Het is ook tijd voor een nieuwe
invulling van de landelijke wegen om te komen tot mobiliteit op maat van het landelijk gebied‘
De vraag: wat wordt concreet bedoeld met een nieuwe invulling. Wat betekent dit voor Sint-Laureins
met 186 kilometer landbouwwegen?
Ze vraagt om aan RESOC mee te geven naar concretisering van de acties voor de gemeenten;
De burgemeester beaamt dat het een zeer algemeen geschreven document is. Het is een mooi
plan maar concrete acties zijn niet uitgewerkt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Streekpact II 2013-2018 Meetjesland,
Leiestreek & Schelde. – Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het streekpact II Meetjesland, Leiestreek & Schelde, wordt goedgekeurd.
Art.2.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan RESOC Meetjesland,
Leiestreek & Schelde, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo.
--------------Tweede voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik
van de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van een beperkt toegangsverbod in de
Goochelaarstraat en aangrenzende straten in beide richtingen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester. Hij schetst de dualiteit
van de voorliggende beslissing.
In het verleden werd door de gemeenteraad de beslissing genomen voor het invoeren van plaatselijk
verkeer in de Goochelaarstraat.
Op deze situatie waren opmerkingen geformuleerd door de politie dat het plaatselijk verkeer
onvoldoende werd gerespecteerd. Vandaar hun vraag om ook in de aangrenzende straten plaatselijk
verkeer in te voeren. Op die manier is het voor de politie mogelijk om aan handhaving te doen.
Deze week was er een vergadering met de politie waarbij de voorgenomen werken in de
Vlamingstraat werden besproken en er vastgesteld werd dat er een omleidingsweg noodzakelijk zal
zijn via onder andere de Goochelaarstraat en de aangrenzende straten.
Vandaar de vraag om dit agendapunt te verdagen en in een latere fase opnieuw te bekijken;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de fractie anders ook
deze opmerkingen zou geformuleerd hebben;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot 260;

De voorzitter vraagt de stemming om voorliggend agendapunt: “Aanvullend reglement inzake de
politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van
een beperkt toegangsverbod in de Goochelaarstraat en aangrenzende straten in beide richtingen” te
verdagen;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Het voorliggend agendapunt “Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer
en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van een beperkt
toegangsverbod in de Goochelaarstraat en aangrenzende straten in beide richtingen”, wordt
verdaagd.
--------------Derde voorwerp: Gemeentepersoneel. – Vaststelling verlofdagen ter compensatie van
feestdagen die in 2014 op een zaterdag of zondag vallen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van personeel;
Gelet op de rechtspositieregeling met bijlagen van het gemeentepersoneel – Titel VI –
Hoofdstuk II, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18.12.2008 en gewijzigd bij
gemeenteraadsbesluit van 25.06.2009, 31.05.2012 en 21.11.2013;
Overwegende dat in 2014 volgende feestdagen op een zaterdag of een zondag vallen:
Zaterdag 01.11.2014
Zondag 02.11.2014
Gelet op volgend voorstel van het Managementteam dd. 19.11.2013:
Het is niet wenselijk om een vervangingsdag te voorzien voor de datum van de effectieve feestdag.
De feestdagen van 01.11.2014 en 02.11.2014: toe te voegen bij het jaarlijks vakantieverlof
Op vrijdag 02.05.2014 en vrijdag 30.05.2014: collectieve sluiting;
Gelet op het protocol nr. 14/01 van het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 19.03.2014;
Overwegende dat alle personeelsleden hiervan in kennis gesteld zijn;
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: “Gemeentepersoneel. – Vaststelling
verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2014 op een zaterdag of zondag vallen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De feestdagen van 01.11.2014 en 02.11.2014 worden toegevoegd bij het jaarlijks
vakantieverlof.
Art.2.- De collectieve sluiting van vrijdag 02.05.2014 en 30.05.2014 wordt vastgesteld.
--------------Vierde voorwerp: Fiscaliteit: Belasting op sluikstorten. – Aanpassen gemeenteraadsbeslissing
dd. 19.12.2013.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter.;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij voor een termijn van 01.01.2014
tot en met 31.12.2019 een gemeentebelasting gevestigd wordt op het weghalen door het
gemeentebestuur van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in
niet-reglementaire recipiënten;
Gelet op het schrijven dd. 24.02.2014 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, waarbij bemerkingen worden geformuleerd
aangaande bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing voor wat betreft de artikelen 4, 5 en 6;
Overwegende dat de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 in die zin dient te worden
aangepast;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 42, 43, 181en 248 tot
en met 260;

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “fiscaliteit: belasting op het sluikstorten.
- aanpassen gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 inzake de belasting op het sluikstorten wordt
aangepast als volgt:
Art.4.- De belasting is contant te betalen op de dag van het weghalen, tegen afgifte van een
kwitantie. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting ambtshalve een kohierbelasting.
Art.5.- De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van
de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Art.6.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de
bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met
9bis (invordering van de belasting waaronder nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en
voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelasting en de artikelen 126 tot
175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art.2.- Alle andere bepalingen opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013
houdende de vaststelling van een belasting op het sluikstorten, blijven van toepassing.
Art.3.- Deze belasting wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Art.4.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Tevens zal ter kennisgeving een afschrift worden toegezonden
aan Ovam, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
--------------Vijfde voorwerp: Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede:
A) Kennisname verslag Algemene Vergadering dd. 03.12.2013.
De gemeenteraad,
Overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, wordt door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder, een toelichting
gegeven over de werking van de opdrachthoudende vereniging in 2013.
--------------B) Goedkeuren statutenwijziging.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting
kerkhoven;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Westlede;
Gelet op het schrijven dd. 13.03.2014 van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarbij een voorstel van statutenwijziging ter
goedkeuring aan de gemeenteraad wordt overgemaakt;
Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in de
wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het
bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 04.06.2004, in het bijzonder met
betrekking tot presentiegelden;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 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, en 248 tot en met 260;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging
Intercommunale Westlede. – Goedkeuren statutenwijziging”;
Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Westlede worden goedgekeurd.
Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende
vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.
--------------C) Algemene Vergadering 17.06.2014: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting
kerkhoven;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Westlede;
Gelet op het schrijven dd. 13.03.2014 van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van 17.06.2014;
Overwegende dat in bovenvermeld schrijven gevraagd wordt om het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen en volgende agenda goed te keuren:
1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 03.12.2013
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2013
3. Verslag Commissaris-Revisor
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor
5. Werkingsverslag 2013
6. Wijziging statuten
7. Varia
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
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 Algemene Vergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van mevrouw
Claudine Bonamie als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Eddy Roets als
plaatsvervanger in de Algemene Vergadering;
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;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging
Intercommunale Westlede. – Algemene Vergadering van 17.06.2014: goedkeuren agenda en bepalen
van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede van
17.06.2014 wordt goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen als volgt: zich te
gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende
vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.
--------------Zesde voorwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco². – Jaarvergadering 2013 dd. 18.06.2014:
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 27.03.2014 van Veneco² waarbij aan de gemeente
gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor de Jaarvergadering
2013 die doorgaat op 18.06.2014;
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 2013 van Veneco² van 18.06.2014:
De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, voor als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Jaarvergadering 2013 van Veneco² van 18.06.2014;
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 2013 van Veneco² van
18.06.2014.
Art.2.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port
Arthurlaan 11, 9000 Gent.
--------------B) Goedkeuren agenda en bepalen van het 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 27.03.2014 van Veneco² waarbij de gemeente uitgenodigd
wordt om deel te nemen aan de Jaarvergadering 2013 die doorgaat op 18.06.2014 met volgende
agendapunten:
ste
1. Akteneming/goedkeuring verslag 52 Jaarvergadering 30.01.2014
2. Jaarverslag 2013 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. Aanstellen commissaris
9. 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 Jaarvergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer Eddy
Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Jaarvergadering 2013 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 2013 dd. 18.06.2014: 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 2013 van Veneco² van 18.06.2014 wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten van de
Jaarvergadering 2013 van 18.06.2014 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.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Zevende voorwerp: Wegen- en rioleringswerken in de Vlamingstraat, de Comercaatsweg en de
Comer-Graafjansdijk.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Binnenkort zullen de wegenis- en rioleringswerken in de Vlamingstraat, de Comercaatsweg en
Comer-Graafjansdijk van start gaan. Hierbij wordt overwogen om de locatie van het bushokje in de
Vlamingstraat dat zich rechtover de Groeneweg bevindt licht te wijzigen.
Nu bevindt het bushokje zich net voor een bocht. Dit maakt het soms gevaarlijk voor mensen die
vanuit de Groeneweg de Vlamingstraat willen oversteken om de halte te bereiken.
Vragen
Zal de huidige locatie van de bushalte worden gewijzigd? Indien dit zo is, wat zal dan de exacte
locatie van de halte zijn?
Is het mogelijk om in de onmiddellijke nabijheid van de nader te bepalen locatie van het bushokje te
voorzien in een beveiligde oversteekplaats om er zo voor te zorgen dat deze halte langs beide zijden
van de weg even goed en veilig te bereiken is?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, deelt mede dat de inplanting van het huidig
bushokje is besproken met de Afdeling Wegen en Verkeer en De Lijn. De bushalte staat haaks op de
rijweg, in een bocht en rechtover de Groeneweg. Dit is geen goede locatie naar verkeersveiligheid
toe.
Er is een voorstel uitgewerkt om de bushalte te verplaatsen richting centrum Sint-Laureins en
ingeplant met de rijrichting mee. Vóór de halte zou een zebrapad worden aangelegd en de bus zou
halteren op de rijweg. Hierdoor zal de verkeersveiligheid worden bevorderd;
Raadslid Jelle Boelens deelt mede dat de CD&V-fractie het voorstel toejuicht om de onveilige
verkeerssituatie aan te pakken.
--------------Achtste voorwerp: Toegang KMO-zone Singelken.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Er werd een studiebureau aangesteld waarin een plan is uitgewerkt voor de toegang tot de KMOzone. Daarin werd een ontwerp van weg voorgesteld, die het verkeer uit het centrum van SintLaureins moet houden.
Vraag
Wat is de stand van zaken van deze studie? Wanneer mogen we een definitief plan verwachten? en
wanneer wordt gestart met de uitvoering van deze werken?

Voorstel van beslissing
De werkgroep die een wegtracé uitwerkt voor de KMO-zone werkt een plan uit dat aan de
gemeenteraad in het najaar 2014 wordt voorgelegd.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop het volgende:
De studie dateert van 01.03.2011 met als ontsluitingsweg Caatsweg/Eerstestraat.
De studie zal het definitief plan worden.
De gemeente is nog niet van plan om deze werken aan te vatten. De raming van het
voorontwerp was 450.000 euro, excl. btw. De gemeente heeft dit voorlopig niet opgenomen in de
meerjarenplanning van de BBC. Momenteel is er slechts één bedrijf aan het bouwen op het
lokaal bedrijventerrein. Bij een volledige invulling zal de totale verkeersdruk gaan over 9
vrachtwagens en 45 personenwagens per dag. Er is voorlopig geen directe ingreep nodig;
Raadslid Bart Van de Keere vindt het positief dat de voorgelegde studie met de ontsluiting via
de Caatsweg wordt aangenomen. Toch is hij van mening dat dit project verder moet worden
uitgewerkt om volgende redenen:
Om deze weg aan te passen zijn er innemingen nodig. Dit neemt enige tijd in beslag.
De Vaakweg zal moeten omgevormd worden naar een weg type 2 – verbindingsweg en is een
aanpassing van het mobiliteitsplan nodig.
Na herlocatie van het voetbalterrein zal de verkeersdrukte naar het Singelken toenemen en is
een oplossing noodzakelijk.
Hij vraagt de stemming over het voorstel van beslissing: de werkgroep die een wegtracé uitwerkt voor
de KMO-zone werkt een plan uit dat aan de gemeenteraad in het najaar 2014 wordt voorgelegd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De voorzitter vraagt de stemming voor het voorstel van beslissing: “de werkgroep die een
wegtracé uitwerkt voor de KMO-zone werkt een plan uit dat aan de gemeenteraad in het najaar 2014
wordt voorgelegd”;
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 Robert Soberon,
Besluit met 7 ja-stemmen en 9 neen-stemmen:
Enig artikel.- Het voorstel van beslissing “de werkgroep die een wegtracé uitwerkt voor de KMOzone werkt een plan uit dat aan de gemeenteraad in het najaar 2014 wordt voorgelegd”, wordt niet
goedgekeurd.
--------------Negende voorwerp: Sint-Laureins vastgelegd op regionale steunkaart Vlaanderen.
De gemeenteraad,
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Recent nam de Vlaamse regering de beslissing over de afbakening van de gemeenten waar
regionale steun aan bedrijven kan worden gegeven. Deze regionale steunkaart is belangrijk omwille
van de mogelijkheden voor subsidie aan bedrijven.
Vragen
Hoe gaat het College om met de selectie van de gemeente Sint-Laureins op de regionale steunkaart?
Wat betekent dit concreet voor bedrijven in onze gemeente? Kan ook investeringssteun op maat van
onze bedrijven en lokale KMO’s gegeven worden.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de regionale steunkaart
belangrijk is voor de regio omwille van het feit dat grote bedrijven met minstens 250 werknemers tot
tien procent extra subsidie kunnen krijgen op de investeringen die ze doen.
In de gemeente is er geen enkel bedrijf van deze omvang gevestigd. In de regio zijn dergelijke
bedrijven wel gevestigd. De extra steun kan eventueel de mensen uit onze gemeente te goede
komen op gebied van werkgelegenheid.
--------------Tiende voorwerp: Regioscreening.
De gemeenteraad,

Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
De synthesenota van de Regioscreening is opgemaakt met de belangrijkste resultaten van de
zelfevaluaties en rondetafelgesprekken met de lokale besturen.
Vraag
Hoe gaat onze gemeente (College) om met de resultaten van deze rapportering.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat tijdens de Staten-Generaal
Slim Samenwerken, de resultaten zijn toegelicht door de kabinetschef van minister Bourgeois.
Raadslid Annick Willems was hierbij ook aanwezig.
Hij geeft een korte samenvatting van deze toelichting als volgt:
Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft op basis van de eerste fase van de regioscreening een
inventarisatie gemaakt van alle structuren op het intermediaire niveau. Het gaat om
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals streek- en nutsintercommunales, SERR’s,
RESOC’s, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, enzovoort.
Uit deze inventarisatie is gebleken dat het aantal structuren de laatste 10 jaar enorm is gegroeid. Het
Agentschap telde meer dan 1.200 organisaties.
Deze wildgroei van samenwerkingsverbanden wordt wel eens aangeduid met de term
“verrommeling”.
De oorzaken daarvan hebben te maken met:
de steeds complexer wordende samenleving.
de steeds groter wordende verwachtingen van de bevolking.
organisaties die bijna de natuurlijke neiging hebben om te groeien en uit te breiden.
Het is veel makkelijker om overheidsorganisaties op te richten dan om er af te schaffen.
Uit de regioscreening bleek dat er niet zoiets bestaat als hét samenwerkingsverband. De inventaris
wees uit dat er een groot aantal soorten samenwerkingsverbanden bestaan.
Heel wat besturen hebben de afgelopen jaren stappen gezet in de richting van verregaande
samenwerking tussen gemeente en OCMW en zelfs van integratie van diensten. Reeds 85
gemeenten delen intussen een ontvanger met het OCMW. 25 gemeenten delen hun secretaris met
het OCMW.
Naast die interne samenwerking, zijn gemeenten ook almaar meer met elkaar verknoopt.
Tot slot zijn er ook nog samenwerkingsvormen tussen de lokale besturen en andere besturen zoals
de provincies en de Vlaamse overheid.
In de synthesenota is ook een actieplan opgenomen.
De concrete stappen zullen worden uitgewerkt door de provinciegouverneur. De gemeente zal
hieraan ook actief meewerken;
Raadslid Annick Willems, is ermee akkoord dat de synthesenota vooral een inventarisatie is
van de verschillende samenwerkingsverbanden. De concretisering dient nog uitgewerkt te worden.
Ze vraagt aan de voorzitter om deze thematiek van de regioscreening en de resultaten van de
dienstverlenende vereniging Meetjesland te bespreken op de Commissie Intergemeentelijke
Samenwerking en deze samen te roepen;
De voorzitter is akkoord om deze commissie in juni samen te roepen.
--------------BESLOTEN VERGADERING
Elfde voorwerp: GECORO. – Benoeming effectief lid en plaatsvervanger voor de
maatschappelijke geleding ‘vereniging van landbouwers en aanverwante verenigingen’.
De gemeenteraad,
Besluit:
Art.1.- Worden benoemd tot effectief lid en plaatsvervanger namens de maatschappelijke geleding
‘verenigingen van landbouwers en aanverwante verenigingen’:
a) Namens de Landelijke gilde
effectief lid: de heer Benny Ingels
plaatsvervanger: mevrouw Sonja Deserranno
Art.2.- De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor zes
jaar.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen.
---------------

Twaalfde voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20.03.2014.
De notulen van de vergadering van 20.03.2014, 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 21.00 uur.
--------------Namens de gemeenteraad:

