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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Dienstjaarrekening 2013 van de kerkfabriek van:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet
Advies;
2. Overeenkomst betreffende de duur en voorwaarden van de ter beschikking stelling van de ICTdeskundige van het gemeentebestuur van Kaprijke ten behoeve van het gemeentebestuur van
Sint-Laureins. - Goedkeuring;
3. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Verlenging van de huidige Scholengemeenschap
Meetjesland voor de periode van 2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging;
4. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Vaststellen vakanties en vrije dagen voor het
schooljaar 2014-2015;
5. Onderwijs. – Aanbieden gratis vuilzakken en PMD-zakken voor de kinderopvang buiten de
gewone schooluren;
6. Opdrachthoudende vereniging I.V.M:
A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de werking
van de intergemeentelijke vereniging in 2013;
B) Algemene Vergadering 18.06.2014: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
7. Opdrachthoudende vereniging Imewo:
A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de werking
van de intergemeentelijke vereniging in 2013;
B) Algemene Vergadering 23.06.2014: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
8. Dienstverlenende vereniging Finiwo. – Algemene Vergadering 23.06.2014: goedkeuren agenda
en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
9.
Boycot de bestuursmeerderheid de kermis van Sint-Margriete?
10. Volkskoers Sint-Margriete;
11. Huisvesting Plattelandscentrum Meetjesland;
12. Motie m.b.t. de intenties van de Vlaamse overheid om een traject op te starten naar selectieve
fusies.

--------------Eerste voorwerp: Dienstjaarrekening 2013 van de kerkfabriek van:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo. - Advies
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het voorgebrachte exemplaar van de dienstjaarrekening 2013 van de kerkfabriek SintJan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek dd. 19.02.2014 waarin o.a. de rekening 2013 werd
besproken en waarvan aktename door het schepencollege op 07.03.2014;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 en 55;
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: “dienstjaarrekening 2013 van de
kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo. – Advies”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek
Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo voor het jaar 2013.
De rekening vertoont een exploitatieoverschot van 20.072,58 euro en een investeringsoverschot van
0,00 euro.
Art. 2 – Een afschift van dit besluit zal gezonden worden aan de heer Gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, het bestuur van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en
het gemeentebestuur van Kaprijke.
--------------B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins. - Advies
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het voorgebrachte exemplaar van de dienstjaarrekening 2013 van de kerkfabriek SintLaurentius van Sint-Laureins;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek dd. 29.01.2014 waarin o.a. de rekening 2013 werd
besproken en waarvan aktename door het schepencollege op 07.02.2014;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 en 55;
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-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “dienstjaarrekening 2013
van de kerkfabriek van Sint-Laurentius van Sint-Laureins. – Advies”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1- De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek SintLaurentius van Sint-Laureins voor het jaar 2013.
De rekening vertoont een exploitatieoverschot van 78.186,94 euro en een investeringsoverschot van
0,00 euro.
Art. 2- Een afschift van dit besluit zal gezonden worden aan de heer Gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, en het bestuur van de kerkfabriek Sint-Laureins.
--------------C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete. – Advies.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het voorgebrachte exemplaar van de dienstjaarrekening 2013 van de kerkfabriek
Heilige Margaretha van Sint-Margriete;

Gelet op de notulen van de kerkfabriek dd. 25.02.2014 waarin o.a. de rekening 2013 werd
besproken en waarvan aktename door het schepencollege op 07.03.2014;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 en 55;
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-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “dienstjaarrekening 2013
van de kerkfabriek van Heilige Margaretha van Sint-Margriete. – Advies”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek
Heilige Margaretha van Sint-Margriete voor het jaar 2013.
De rekening vertoont een exploitatieoverschot van 20.127,68 euro en een investeringsoverschot van
0,40 euro.
Art. 2 – Een afschift van dit besluit zal gezonden worden aan de heer Gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, en aan het bestuur van de kerkfabriek SintMargriete.
--------------D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. – Advies.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het voorgebrachte exemplaar van de dienstjaarrekening 2013 van de kerkfabriek SintNiklaas van Waterland-Oudeman;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek dd. 18.02.2014 waarin o.a. de rekening 2013 werd
besproken en waarvan aktename door het schepencollege op 07.03.2014;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 en 55;
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-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “dienstjaarrekening 2013
van de kerkfabriek van Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. – Advies”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek
Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman voor het jaar 2013.
De rekening vertoont een exploitatieoverschot van 13.177,30 euro en een investeringsoverschot van
0,00 euro.
Art. 2 – Een afschift van dit besluit zal gezonden worden aan de heer Gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, en aan het bestuur van de kerkfabriek WaterlandOudeman.
--------------E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet. – Advies.
Overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet van 15.07.2005, verlaat de heer Bart Van de Keere,
gemeenteraadslid, lid van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet, de vergaderzaal
gedurende de behandeling van dit punt.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het voorgebrachte exemplaar van de dienstjaarrekening 2013 van de kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek dd. 08.01.2014 waarin o.a. de rekening 2013 besproken
werd en waarvan aktename door het schepencollege op 24.01.2014;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 en 55;

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-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “dienstjaarrekening 2013
van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet. – Advies”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet voor het jaar 2013.
De rekening vertoont een exploitatieoverschot van 45.323,56 euro en een investeringsoverschot van
0,00 euro.
Art. 2 – Een afschift van dit besluit zal gezonden worden aan de heer Gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, en aan het bestuur van de kerkfabriek Onze-LieveVrouw-Hemelvaart.
--------------Tweede voorwerp: Overeenkomst betreffende de duur en voorwaarden van de ter beschikking
stelling van de ICT-deskundige van het gemeentebestuur van Kaprijke ten behoeve van het
gemeentebestuur van Sint-Laureins. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeelsbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 23.01.2014 betreffende de goedkeuring van de ICTovereenkomst met de gemeente Kaprijke;
Overwegende dat een ICT-deskundige werd aangesteld door de gemeente Kaprijke die op
30.06.2014 in dienst zal treden;
Gelet op het principieel wettelijk verbod op het ter beschikking stellen van werknemers zoals
bepaald in artikel 31 van de wet van 24.07.1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en
het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;
Gelet op artikel 144bis van de nieuwe gemeentewet waarin wordt bepaald dat een
gemeentebestuur, ter behartiging van gemeentelijke belangen, onder bepaalde voorwaarden, zijn
werknemers ter beschikking mag stellen van een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of
een vereniging zonder winstoogmerk;
Overwegende dat de ter beschikking stelling aan een gemeentebestuur niet geregeld is in de
nieuwe gemeentewet, dient rechtstreeks beroep te worden gedaan op de uitzonderingsbepaling
vervat in artikel 32 van voornoemde wet van 24.07.1987;
Gelet op het feit dat iedere werkgever gebruik kan maken van bovenvermelde afwijking onder
dezelfde voorwaarden als opgesomd in artikel 144bis van de nieuwe gemeentewet en bijkomend mits
het voorafgaand akkoord van de inspectie op de sociale wetten en van de vakbonden en de
goedkeuring van een overeenkomst door de gemeenteraden waarin de duur wordt beperkt in tijd;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst betreffende de duur en voorwaarden van de ter
beschikking stelling van de ICT-deskundige van het gemeentebestuur van Kaprijke ten behoeve van
het gemeentebestuur van Sint-Laureins die de gemeenteraden van Kaprijke en Sint-Laureins dienen
goed te keuren waarin de duur wordt beperkt tot 31.12.2019;
Gelet op het voorafgaandelijk akkoord van de inspectie op de sociale wetten;
Gelet op de besprekingen tijdens het gezamenlijk vakbondsoverleg met de gemeente Kaprijke
dd. 15.05.2014;
Gelet op de wet van 24.07.1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van de gebruikers;
Gelet op artikel 144bis van de nieuwe gemeentewet;
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: “Overeenkomst betreffende de uur en
voorwaarden van de ter beschikking stelling van de ICT-deskundige van het gemeentebestuur van
Kaprijke ten behoeve van het gemeentebestuur van Sint-Laureins. – Goedkeuring”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art.1.- De overeenkomst betreffende de duur en voorwaarden van de ter beschikking stelling van de
ICT-deskundige van het gemeentebestuur van Kaprijke ten behoeve van het gemeentebestuur van
Sint-Laureins, goed te keuren en als bijlage te voegen bij deze beslissing.
De werknemer zal vanaf 30.06.2014 tot en met 31.12.2019, deeltijds (19/38) de opdrachten en taken
verrichten zoals beschreven in de functiebeschrijving van ICT-deskundige van de gemeente Kaprijke,
ten behoeve van de gemeente Sint-Laureins en dit met het oog op de uitvoering van gespecialiseerde
opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen.
Art.2.- Eén exemplaar van de goedgekeurde overeenkomst wordt overgemaakt aan het
gemeentebestuur, Veld 1, 9970 Kaprijke en aan de financiële dienst
--------------Derde voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Verlenging van de huidige
Scholengemeenschap Meetjesland voor de periode van 2014-2020 in de vorm van een
interlokale vereniging.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs
een scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen;
Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten,
op de eerste schooldag van februari 2014 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich
hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 30.06.2005 waarbij de intergemeentelijke
samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging werd goedgekeurd voor de vorming van
een scholengemeenschap basisonderwijs ‘Scholengemeenschap Meetjesland’ voor de schooljaren
2005-2011 en waarbij de samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.05.2011 waarbij de werking van de
Scholengemeenschap Meetjesland werd verlengd vanaf 01.09.2011 tot en met 31.08.2014 en waarbij
de samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd;
Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschappen heeft
plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek en het aangewezen
is de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene periode van zes jaar,
zijnde van 01.09.2014 tot 31.08.2020;
Overwegende dat het beheerscomité van de scholengemeenschap de samenwerking wenst te
verlengen voor een periode van zes schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van
11.02.2014;
Gelet op de vergadering van de schoolraad van 11.02.2014;
Gelet op de personeelsvergadering van 11.02.2014;
Gelet op het overleg van het hoog overlegcomité van 20.05.2014;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, in het bijzonder de artikelen 125bis tot en
met 125quaterdecies;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
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: “Gemeentelijke Basisschool De
Regenboog. – Verlenging van de huidige Scholengemeenschap Meetjesland voor de periode van
2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De huidige overeenkomst inzake de Scholengemeenschap Meetjesland 2011-2014 in de vorm
van een interlokale vereniging, te verlengen vanaf 01 september 2014 tot en met 31 augustus 2020.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Scholengemeenschap Meetjesland,
Kruipuit 19a, 9991 Maldegem.
--------------Vierde voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Vaststellen vakanties en vrije
dagen voor het schooljaar 2014-2015.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Gelet op de omzendbrief betreffende de vakantieregeling in het basis- en secundair onderwijs,
georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op de vergadering van de schoolraad van 11.02.2014;
Gelet op de personeelsvergadering van 11.02.2014;
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: “Gemeentelijk Basisonderwijs. –
Vaststellen vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2014-2015”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2014-2015 worden vastgesteld als volgt:
Vrije dagen van het eerste trimester:
van maandag 27 oktober 2014 tot en met vrijdag 31 oktober 2014
dinsdag 11 november 2014
Kerstvakantie:
van maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 02 januari 2015;
Vrije dagen van het tweede trimester:
van maandag 16 februari 2015 tot en met vrijdag 20 februari 2015;
Paasvakantie:
van maandag 06 april 2015 tot en met vrijdag 17 april 2015;
Vrije dagen van het derde trimester:
vrijdag 1 mei 2015
donderdag 14 mei 2015
vrijdag 15 mei 2015
maandag 25 mei 2015
De zomervakantie vangt aan op dinsdag 30 juni 2015
Facultatieve vrije dagen:
schoolafdeling Sint-Laureins:
maandag 29 september 2014
maandag 10 november 2014
schoolafdeling Watervliet:
maandag 13 oktober 2014
maandag 10 november 2014
--------------Vijfde voorwerp: Onderwijs. – Aanbieden gratis vuilzakken en PMD-zakken voor de
kinderopvang buiten de gewone schooluren.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor jeugd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28.02.2008 waarbij beslist werd om een jaarlijkse
tegemoetkoming toe te kennen aan een onthaalouder of crèche die onder toezicht staat van Kind en
Gezin in de vorm van gratis KMO-zakken en PMD-zakken à rato van het aantal opvangplaatsen;
Overwegende dat verschillende scholen ook instaan voor de kinderopvang buiten de gewone
schooluren;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze scholen te
ondersteunen in hun opvangtaak door het aanbieden van gratis vuilzakken en PMD-zakken;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Lokaal flankerend onderwijsbeleid van
24.02.2014;
Overwegende dat ook de gemeentelijke basisschool mee zal instappen in dit systeem;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Lokaal flankerend onderwijsbeleid van
20.05.2014 waarin wordt medegedeeld dat de scholen gebruik maken van de gratis
evenementenzakken voor PMD en zij geen rol PMD-zakken nodig hebben. Mevrouw Bonamie stelt
daarom voor om het voorliggend agendapunt in die zin aan te passen;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 28, 43, 181 en 248 tot en met 260;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Onderwijs. – Aanbieden gratis
vuilzakken voor de kinderopvang buiten de gewone schooluren;
Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1.- Vanaf het schooljaar 2014-2015, zal een jaarlijkse tegemoetkoming onder de vorm van gratis
vuilzakken toegekend worden aan de scholen van de gemeente Sint-Laureins die instaan voor de
kinderopvang buiten de gewone schooluren.
Regeling als volgt:
Per vestigingsplaats die voor- en naschoolse opvang verzorgen: per begonnen schijf van
50 leerlingen 1 rol vuilzakken inhoud 60 liter
Art. 2.- De verschillende vestigingsplaatsen bezorgen aan het gemeentebestuur ten laatste op
30 september het officiële leerlingenaantal van de school (telling februari.).
Art. 3.- Het College van Burgemeester en Schepenen kan controle uitoefenen op de naleving van de
hiervoor voorgeschreven bepalingen.
--------------Zesde voorwerp: Opdrachthoudende vereniging I.V.M.:
A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de
werking van de intergemeentelijke vereniging in 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 de heer Johan
Francque, schepen, een toelichting gegeven over de werking van de opdrachthoudende vereniging in
2013.
--------------B) Algemene Vergadering 18.06.2014: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland – I.V.M;
Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.M dd. 16.04.2014 waarbij de gemeente wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 18.06.2014;
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van IVM van 18.06.2014 met volgende
agendapunten:
1. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2013 met
inbegrip van de belangrijke actuele dossiers
2. Verslag van de commissaris
3. Verslag van de raad van bestuur
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2013
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Aanstelling bedrijfsrevisor/commissaris
7. Varia
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 de heer
Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Kristof Goethals als plaatsvervanger
in de Algemene Vergadering;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, 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: “Opdrachthoudende vereniging I.V.M. –
Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering van I.V.M. van 18.06.2014 wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de
agendapunten van de Algemene Vergadering van 18.06.2014 te bepalen als volgt: zich te gedragen
naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over 6.640 stemmen.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.V.M., Sint-Laureinsesteenweg 29 te
9900 Eeklo.
--------------Zevende voorwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo:
A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de
werking van de intergemeentelijke vereniging in 2013.
De gemeenteraad,
Overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, wordt door mevrouw Claudine Bonamie, schepen, een toelichting gegeven over de
werking van de opdrachthoudende vereniging in 2013.
--------------B) Algemene Vergadering 23.06.2014: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor energiebeleid;
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt
aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het aangetekend schrijven van dd. 15.04.2014 van Imewo, Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van Imewo van 23.06.2014 met volgende agendapunten:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen
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 17.10.2013 houdende de aanwijzing van de heer
Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger
in de Algemene Vergaderingen van Imewo;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013 in het bijzonder artikel 44 dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordigers dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, 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: “Opdrachthoudende vereniging Imewo.
– Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 23.06.2014: 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 Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Imewo
van 23.06.2014 wordt goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de
agendapunten van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 23.06.2014 te bepalen als
volgt: hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van Imewo,
p/a Brusselsesteenweg 199, te 9090 Melle.
--------------Achtste voorwerp: Dienstverlenende vereniging Finiwo. – Algemene Vergadering 23.06.2014:
goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke
samenwerkingsverband: de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en OostVlaanderen, afgekort tot FINIWO;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 03.04.2014 van FINIWO, Ravensteingalerij 4 bus 2,
1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van
23.06.2014;
Overwegende dat in bovenvermeld schrijven gevraagd wordt om het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen en volgende agenda goed te keuren:
01. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013
02. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013
03. Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenverdeling 2013
04. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
05. Statutaire benoemingen
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 de heer
Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger
op 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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging FINIWO
Algemene Vergadering van 23.06.2014: 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 FINIWO van 23.06.2014 wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de
agendapunten van de Algemene Vergadering van 23.06.2014 te bepalen als volgt: zich te gedragen
naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van de intercommunale
FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Negende voorwerp: Boycot de bestuursmeerderheid de kermis van Sint-Margriete?
De gemeenteraad,

Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Het kermiscomité van Sint-Margriete uitte recent haar ongenoegen over de afspraken met de
gemeente betreffende de kermis. Sint-Margriete organiseert reeds ettelijke jaren één van de grootste
kermissen van de regio, die vele mensen aantrekt van binnen en buiten de gemeente.
Het gemeentebestuur organiseert echter datzelfde weekend de BeNeLadies Tour en gaf toestemming
om op de zaterdag van de kermis het Polderfest te organiseren. “Sint-Margriete” dreigt met zwarte
vlag op de jaarlijkse kermis.
Vraag:
Waarom krijgen gemeentelijke éénmalige georganiseerde activiteiten voorrang op lokale
activiteiten als Sint-Margriete kermis met een jarenlange traditie.
Zij vult aan met de vraag waarom het zo lang duurt vooraleer de organisatoren van kermis SintMargriete een duidelijk antwoord ontvangen over de BeNeLadies Tour die dit zelfde weekend
doorgaat. De bereikbaarheid van Sint-Margriete komt hierdoor in het gedrang;
De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor sport, antwoordt hierop dat de gemeente de
kans gekregen heeft om deze wielerwedstrijd voor dames, de BeNeLadies Tour, mede in te richten.
Het gaat hier over een wedstrijd van hoog niveau waarvoor de toestemming van de internationale
wielerfederatie UCI dient verkregen te worden. De BeNeLadies Tour was aangevraagd voor 12 juli,
dus niet op Sint-Margriete kermis, maar voor de UCI kon alleen 19 juli. De bedoeling is dat onze
gemeente hier al zeker geen financiële aderlating aan over houdt, een winst – noch verlies situatie is
het streefdoel. Als je weet dat andere omliggende gemeenten tot 10.000den euro’s veil hebben om
een wedstrijd van niveau te laten plaats hebben dan doen we dit niet slecht. Met deze grote wedstrijd
willen we Sint-Laureins op de kaart zetten, waar tot ver buiten onze gemeentegrenzen zal over
gesproken worden. Zelfs op T.V., tijdens de uitzending van de Ronde van Frankrijk, zal men het over
deze dameskoers en aldus over Sint-Laureins hebben. Ook ons toerisme zal hier in de aandacht
komen, vermits we onze gemeente als palinggemeente zullen promoten. Sint-Laureins zal hierdoor
zeker positief in het nieuws komen. Ook in onze gemeente mag er toch iets gebeuren dat onze
gemeentegrenzen overschrijdt.
Sint-Margriete kermis staat volledig buiten de organisatie van de BeNeLadies Tour. Het
schepencollege steunt Sint-Margriete kermis voor 100%, we willen het dus zeker niet boycotten,
integedeel, als schepen van cultuur hou ik van ons plaatselijk erfgoed, en de kermissen maken daar
deel van uit, met het krulbollen en andere. De tradities moeten blijven bestaan maar we moeten ook
open staan voor nieuwe initiatieven.
Het Polderfest is verschoven van zaterdag naar zondag, dit ook om Sint-Margriete ter wille te zijn.
Nadien volgt een evaluatie en misschien moeten volgend jaar bepaalde zaken anders worden
aangepakt;
Mevrouw Martine Cools, raadslid, antwoordt hierop dat Sint-Margriete kermis wordt
georganiseerd door het kermiscomité. De impact van de bezoekers naar Sint-Margriete naar
aanleiding van de TV-uitzending van de Ronde van Frankrijk zal niet groot zijn.
De datum van de kermis is elk jaar hetzelfde en zou prioriteit moeten krijgen.
Er is onvoldoende communicatie geweest met het kermiscomité. De mensen die zich vrijwillig inzetten
zijn te lang in onzekerheid gelaten over de organisatie van de wielerwedstrijd;
De heer Luc De Meyere, raadslid van de fractie Samen, lid van het feestcomité Sint-Margriete,
deelt mede dat er wel overleg is geweest maar dat er een probleem was met het aanvangsuur van de
plaatselijke wielerkoers. Er is nu beslist om deze te starten om 15.15 uur nadat de BeNeLadies Tour is
beëindigd;
Raadslid mevrouw Martine Cools merkt op dat dit zo niet in de krant is verschenen en er in SintMargriete hierover frustraties zijn ontstaan.
--------------Tiende voorwerp: Volkskoers Sint-Margriete.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Er blijkt onduidelijkheid te zijn over het al dan niet doorgaan van de volkskoers in het kermisweekend.
Vragen:
Wordt de volkskoers georganiseerd

-

Zo ja, welk uur is de start en welk parcours wordt gevolgd?
Hoe zal de deelgemeente Sint-Margriete bereikbaar zijn, hoe is de omleiding
georganiseerd?
Hij vult aan dat er onzekerheid heerst bij de ploeg vrijwilligers. Tot op donderdag was er nog geen
oplossing.
Hij stelt vast dat de gemeente actie heeft ondernomen na ontvangst van de agendapunten van de
CD&V-fractie op vrijdag;
De heer Robert Soberon, schepen van sport, antwoordt hierop het volgende:
Dank zij mijn persoonlijke tussenkomst en de positieve en constructieve medewerking van de
politie kan de volkskoers doorgaan op 19 juli. De wedstrijd vangt aan op 15.15 uur
De omleiding is georganiseerd via de Vluchtelingenstraat
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat hij op 22.04.2014 bij de voorzitter van
het feestcomité thuis, de dag en het uur van de organisatie van de BeNeLadies Tour heeft
meegedeeld.
Het feestcomité werd wel degelijk tijdelijk ingelicht.
--------------Elfde voorwerp: Huisvesting Plattelandscentrum Meetjesland.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Op de Raad van Bestuur dd. 15.04.2014 verwoordde de schepen de beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen dat de huidige burelen, in gebruik door het Plattelandscentrum, niet
langer kunnen gebruikt worden, maar eigen personeel daar gehuisvest wordt. Het Plattelandscentrum
ste
zou de vergaderzaal op de 1 verdieping ter beschikking krijgen tegen dezelfde huurprijs. De Raad
van Bestuur nam kennis van de besluitvorming en vroeg om nog andere mogelijkheden te bekijken.
Vraag:
Wat is de stand van zaken?
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat er ten opzichte van 15.04.2014 geen
wijzigingen en evoluties zijn. De huisvesting zal verder worden besproken met de Raad Van Bestuur;
Raadslid Bart Van de Keere vraagt of het college bij zijn standpunt blijft dat het
ste
Plattelandscentrum moet verhuizen naar de 1 verdieping;
Schepen Hugo Coene beaamt dit.
--------------Twaalfde voorwerp: Motie met betrekking tot de intenties van de Vlaamse overheid om een
traject op te starten naar selectieve fusies.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Het evaluatierapport van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur m.b.t. het beleid van de Vlaamse
Regering tot stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten stelt dat er zo spoedig mogelijk werk
dient gemaakt te worden van een traject naar selectieve fusies op basis van ‘gestuurde’ vrijwilligheid.
Lees: een impliciete verplichting voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners.
Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om volgende motie over te maken aan de Vlaamse
minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand:
Gelet op
- het evaluatierapport van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur m.b.t. het beleid van de
Vlaamse Regering tot stimulering van vrijwillige fusies
Overwegende dat
- het rapport vertrekt van de onbewezen stelling dat gemeenten met minder dan 15.000
inwoners een te kleine bestuurskracht zouden hebben, maar op geen enkele wijze aantoont
dat er zo’n tekort zou zijn en nog minder dat dat een gevolg zou zijn van de schaal;
- in het rapport geen enkel rationeel argument aangereikt wordt om tot verplichte fusies over te
gaan;
- de discussie over het al of niet fusioneren van gemeenten geen loutere discussie kan zijn over
de schaalgrootte op het vlak van inwonersaantal;

het vergroten van de grootte van de steden en gemeenten geen enkele garantie biedt op
efficiëntiewinst;
- Buitenlandse onderzoeken zelfs aantonen dat de recente fusies in Nederland en Denemarken
hebben geleid tot een verhoging van de kosten van het bestuur;
- geen enkel onderzoek aantoont dat fusies bijdragen tot financieel gezondere gemeenten;
- de mogelijkheden om over te gaan tot het versterken van de bestuurskracht van gemeenten,
via andere manieren dan het fusioneren (bv. door intergemeentelijke samenwerking), nog heel
wat kansen bieden zonder het aspect van ‘nabij’ besturen te verliezen;
- bestuurskracht ook het vermogen omvat om geïntegreerd beleid te voeren, iets waar kleine
besturen veel beter in zijn dan grotere besturen waar vaak sectoraal versnipperd wordt
gewerkt;
- een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde bestuurskrachtmeting een nuttig middel kan
zijn om tot inzicht en verdere besluitvorming te komen;
- dunbevolkte gemeenten nu hun taken moeten uitvoeren met slechts een fractie van de
inkomsten per inwoner (± de helft t.o.v. de elf centrumsteden en één derde t.o.v. de twee
grootsteden), en daarmee bovendien een in verhouding tot het aantal inwoners veel grotere
oppervlakte moeten beheren;
- gemeentebestuur en OCMW Sint-Laureins 305 euro per inwoner ontvangen uit het
Gemeentefonds, tegenover meer dan 1250 euro per inwoner voor de twee grootsteden
Antwerpen en Gent (Gemeente- en Stedenfonds); in 2013 werd een Plattelandsfonds
voorzien met voor Sint-Laureins 217.812 euro trekkingsrechten.
- kleine en zuinige gemeenten niet mogen opdraaien voor de financiële problemen van steden
die al onevenredig veel meer financiële middelen ontvangen;
- er geen enkele garantie is dat fusies effectief leiden tot minder planlast , verdere ontvoogding
of extra bevoegdheden;
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad van Sint-Laureins verzoekt de Vlaamse overheid om
- duidelijk te maken welke Vlaamse bevoegdheden en bijhorende middelen naar de gemeenten
kunnen en zullen worden overgedragen
- dringend werk te maken van een billijke verdeling van de fondsen voor de financiering van
gemeenten en steden.
- alle wettelijke en decretale hinderpalen die mogelijke intergemeentelijke samenwerking
verhinderen, weg te werken
- in overleg met de gemeenten werk te maken van een objectieve en wetenschappelijk
onderbouwde bestuurskrachtmeting
- de gemeenten toe te laten om zelf te kiezen onder welke vorm, en met wie, zij willen
samenwerken
- in geen geval gemeenten tot fusies, impliciet of expliciet, te verplichten.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop het volgende: de vraag is
duidelijk. Er wordt gevraagd vanuit de gemeenteraad een vraag te stellen aan de Vlaamse overheid
en meer bepaald de minster van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur omtrent toekomstig beleid,
toekomstige budgetten, bevoegdheden, argumentering van beleidsopties, enz. Aangezien nu vandaag
de bestuurlijke kracht is gereduceerd tot lopende zaken, de komende beleidsvoerders alsmede de
daaraan toegekende budgetten nog onbekend zijn, geen enkel van de genoemde standpunten
gedebatteerd of aangenomen is in het bestuur van onze gemeente, is het ons inziens niet relevant
zulke actie te ondernemen, zonder hiermee een standpunt vóór noch een standpunt tegen te hebben
aangenomen. Ik stel daarom voor om deze actie niet te ondernemen, zodat iedereen de hand vrij kan
houden.
Fusies is zeker een discussiepunt voor de toekomst. Er zijn voor- en nadelen aan fusies, er zijn vooren tegenstanders. Het is duidelijk dat dit een debat is voor de toekomst.
Bovendien is het best dat VVSG het voortouw neemt in het debat met de hogere overheid op het
moment dat dit item aan de orde is;
Mevrouw Annick Willems, raadslid, vindt het jammer dat het college geen motie wenst aan te
nemen. Er wordt gewacht en gekeken naar andere gemeenten. Elke instantie maakt nu een
memorandum op die zal gebruikt worden in de volgende legislatuur;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, vult aan dat het nu het moment is om
vanuit de gemeenteraad van Sint-Laureins een signaal te geven naar de volgende regering;
De heer Johan Francque, schepen, merkt op dat fusies een heel belangrijk punt zijn die eerst in
de partij moet worden besproken en waar in de toekomst kan over gediscussieerd worden.
Dit is nu een CD&V-standpunt.
-

Hij stelt vast dat in de vorige legislatuur de vrijwillige fusies nooit werden besproken op de
gemeenteraad.
Een eventuele verplichte fusie wordt nu wel geagendeerd;
Mevrouw Annick Willems, raadslid, neemt hiervan akte en zal dit punt over twee maanden
opnieuw agenderen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, 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 gemeenteraad van
Sint-Laureins verzoekt de Vlaamse overheid om
- duidelijk te maken welke Vlaamse bevoegdheden en bijhorende middelen naar de gemeenten
kunnen en zullen worden overgedragen
- dringend werk te maken van een billijke verdeling van de fondsen voor de financiering van
gemeenten en steden.
- alle wettelijke en decretale hinderpalen die mogelijke intergemeentelijke samenwerking
verhinderen, weg te werken
- in overleg met de gemeenten werk te maken van een objectieve en wetenschappelijk
onderbouwde bestuurskrachtmeting
- de gemeenten toe te laten om zelf te kiezen onder welke vorm, en met wie, zij willen
samenwerken
- in geen geval gemeenten tot fusies, impliciet of expliciet, te verplichten.”
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 Claudine Bonamie, 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, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan
Francque, de heer Robert Soberon,
Besluit met 8 ja-stemmen en 9 neen-stemmen:
Enig artikel.- Het voorstel van beslissing: “De gemeenteraad van Sint-Laureins verzoekt de Vlaamse
overheid om
- duidelijk te maken welke Vlaamse bevoegdheden en bijhorende middelen naar de gemeenten
kunnen en zullen worden overgedragen
- dringend werk te maken van een billijke verdeling van de fondsen voor de financiering van
gemeenten en steden.
- alle wettelijke en decretale hinderpalen die mogelijke intergemeentelijke samenwerking
verhinderen, weg te werken
- in overleg met de gemeenten werk te maken van een objectieve en wetenschappelijk
onderbouwde bestuurskrachtmeting
- de gemeenten toe te laten om zelf te kiezen onder welke vorm, en met wie, zij willen
samenwerken
- in geen geval gemeenten tot fusies, impliciet of expliciet, te verplichten”
wordt niet goedgekeurd.
--------------Dertiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 17.04.2014.
De notulen van de vergadering van 17.04.2014, 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 21.15 uur.
---------------

