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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van 3de categorie gedurende het jaar 2015:
a. Generale Vrije Polders
b. Slependammepolders
c. Isabellapolder
Advies;
2. Brandweer. Forfaitaire bijdragen 2012 en 2013. - Afrekening en berekening;
3. Interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. Statutenwijziging. - Goedkeuring;
4. Interlokale vereniging Scholengemeenschap Meetjesland
a. Jaarverslag en financieel verslag 2013-2014
b. Huishoudelijk reglement
c. Convenant korte vervangingen
Goedkeuring;
5. Budgetwijziging dienstjaar 2014 van de kerkfabrieken
a. Sint-Laurentius van Sint-Laureins: aktename
b. Heilige Margaretha van Sint-Margriete: goedkeuring
c. Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet: goedkeuring;
6. Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken
a. Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo: kennisname actualisatie
b. Sint-Laurentius van Sint-Laureins: goedkeuring meerjarenplanwijziging
c. Heilige Margaretha van Sint-Margriete: kennisname actualisatie
d. Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman: kennisname actualisatie
e. Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet: goedkeuring meerjarenplanwijziging;
7. Budget 2015 van de kerkfabrieken
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
Aktename;
8. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van het invoeren van een inrijverbod in de Veldstraat, Blekkersdijk (tussen de
Veldstraat en de Bellekensstraat) en Calusdijk, voor voertuigen waarvan de massa in beladen
toestand hoger is dan 3,5 ton. Gewestweg en gemeentewegen;
9. Veneco². - Buitengewone Algemene Vergadering van 04.12.2014:
a. Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger

b. Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
10. Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede: Algemene Vergadering van 02.12.2014:
goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
11. Opdrachthoudende Vereniging Imewo:
a. Overname van aandelen naar aanleiding van het exit van Electrabel NV
b. Bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit naar aanleiding
van het exit van Electrabel NV;
12. Opdrachthoudende Vereniging Imewo:
a. Toelichting door de bestuurder over de werking van de opdrachthoudende vereniging
b. Goedkeuren agendapunten Algemene Vergadering van 09.12.2014, statutenwijzigingen en
bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
13. Dienstverlenende vereniging Finiwo: Buitengewone Algemene Vergadering van 12.12.2014:
goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
14. Plaatsen van nieuwe ondergrond en grasdallen langsheen het Muizenhol;
15. Plaatsen van folderrekken in de gemeentelijke sportzalen.
--------------Eerste voorwerp: Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie
gedurende het jaar 2015. – Advies.
a.

Generale Vrije Polders
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het schrijven dd. 21.10.2014 van het bestuur van de Generale Vrije Polders, houdende
de voorlopige raming voor het dienstjaar 2015 voor het reiten, ruimen en verhakselen aan volgende
waterlopen nrs. 8301, 8302, 8302a, 8302b, 8302bis, 8302c, 8302d, 8302e, 8302f, 8302g, 8303,
8304a, 8304b, 8304c, 8304d, 8305, 8370, 8373, 8373a, 8375, 8375a, 8376, 8378a, 8378, 8380,
8380a, 8381a, 8381b, 8383, 8383a, 8383b, 8385, 8386, 8387 en 8401a voor een bedrag van
87.452,99 euro, incl. btw;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt naar een motivatie aangaande
de stijgende bijdragen. Wat betreft de Generale Vrije Polders gaat dit – afgerond – over 66.000 euro in
2012, meer dan 93.000 euro in 2013 en 87.000 euro in 2014.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat dit voor alle polderbesturen
te maken heeft met de grootte van de uitvoering van de werken en dat, wat betreft de Generale Vrije
Polders, de plaatsing van twee nieuwe duikers is inbegrepen.
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: “Raming van de uit te voeren werken
e
aan waterlopen van 3 categorie gedurende het jaar 2015. – Advies: - Generale Vrije Polders”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De voorlopige raming van het bestuur van de Generale Vrije Polders, ten bedrage van
e
87.452,99 euro, incl. btw voor het uitvoeren van werken aan waterlopen van 3 categorie voor het
dienstjaar 2015, wordt gunstig geadviseerd.
Art.2.- Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige raming, zullen
voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal
Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
--------------b. Slependammepolders
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, voorzitter;
Gelet op het schrijven dd. 31.10.2014 van het bestuur van de Slependammepolders, houdende
de voorlopige raming voor het dienstjaar 2015 voor kruidtrekking aan volgende waterlopen nrs. 8321,
8322, 8331, 8332, 8320AB, 8340AB, 8351AB, 8351BC, 8352, ruimen en kuisen duikers in de

Eerstestraat, diverse werken aan straatgrachten en zomermaaibeurt en verhakselen voor een totaal
bedrag van 24.256,27 euro, incl. btw;
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: “Raming van de uit te voeren werken
e
aan waterlopen van 3 categorie gedurende het jaar 2015. – Advies: - Slependammepolders”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De voorlopige raming van het bestuur van de Slependammepolders, ten bedrage van
24.256,27 euro, incl. btw voor het uitvoeren van werken voor het dienstjaar 2015, wordt gunstig
geadviseerd.
Art.2.- Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige raming, zullen
voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal
Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
--------------c. Isabellapolder.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het schrijven dd. 06.11.2014 van het bestuur van de Isabellapolder, houdende de
voorlopige raming voor het dienstjaar 2015 voor reiten, ruimen, oeververdediging, verhakselen
maaispecie en analyse slib en afvoer aan volgende waterlopen nrs 8.296, 8.297 en 122, voor een
totaal bedrag van 8.160,26 euro, incl. btw;
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: “Raming van de uit te voeren werken
e
aan waterlopen van 3 categorie gedurende het jaar 2015. – Advies: - Isabellapolder”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De voorlopige raming van het bestuur van de Isabellapolder, ten bedrage van 8.160,26 euro,
incl. btw voor het uitvoeren van werken voor het dienstjaar 2015, wordt gunstig geadviseerd.
Art.2.- Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige raming, zullen
voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal
Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
--------------Tweede voorwerp: Brandweer. Forfaitaire bijdragen 2012 en 2013. – Afrekening en berekening.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën;
Gelet op het schrijven van de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen – ref FCV/gg/14-254 dd.
09.10.2014 waarbij het voorstel tot afrekening van de forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor het
jaar 2012 en een voorstel van berekening voor het jaar 2013 wordt meegedeeld, zijnde 193.609 euro
voor 2012 en 218.483 euro voor 2013;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 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 “Brandweer. – Forfaitaire bijdragen 2012
en 2013: afrekening en berekening”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Gunstig advies wordt verleend aangaande het voorstel van de heer Gouverneur tot afrekening
van de forfaitaire bijdrage voor de brandweer voor het jaar 2012, zijnde 193.609 euro en een voorstel
van berekening voor het jaar 2013, zijnde 218.483 euro;
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van OostVlaanderen en aan de financiële dienst.
---------------

Derde voorwerp: Interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. Statutenwijziging. –
Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen van sport;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21.10.2004 houdende goedkeuring van de oprichting
en overeenkomst van de Interlokale Vereniging “Meetjeslandse Burensportdienst”, afgekort ILV MBSD
voor onbepaalde duur;
Overwegende dat de statuten aan herziening toe zijn naar aanleiding van de uitstap van de
provincie Oost-Vlaanderen;
Gelet op het verslag burgemeesteroverleg van 13.09.2014 waar werd beslist de jaarlijkse
gemeentelijke bijdragen te behouden op 250 euro per jaar;
Gelet op de bespreking van het nieuwe ontwerp van statuten door de Bijzondere Algemene
Vergadering van ILV MBSD 14.10.2014;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt naar de reden van de uitstap van
de Provincie uit de Meetjeslandse Burensportdienst. Uit deze vereniging zijn toch mooie initiatieven en
activiteiten gegroeid, zoals trainerscursussen, ambtenarensportdag. Komen deze niet in het gedrang?
De heer Franki van de Moere antwoordt hierop dat de provincie geen persoonsgebonden
aangelegenheden meer mag sponsoren. De heer Robert Soberon, schepen van sport, voegt hieraan
toe dat op de laatste algemene vergadering van de Burensportdienst is meegedeeld dat de
financiering voorlopig geen probleem geeft gezien er nog voldoende reserves zijn om de werking te
blijven garanderen;
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: “Interlokale Vereniging Meetjeslandse
Burensportdienst. Statuten - Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De statuten van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst zoals in bijlage
gevoegd bij deze beslissing worden goedgekeurd. Ze treden in werking op 01 januari 2015.
Art.2.-Afschrift van deze beslissing en de goedgekeurde statuten worden overgemaakt aan de
Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst, Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem.
--------------Vierde voorwerp: Interlokale vereniging Scholengemeenschap Meetjesland
a.

Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26.05.2011 waarbij de werking van de huidige
schoolgemeenschap in de vorm van een interlokale vereniging “Het Meetjesland” met drie schooljaren
wordt verlengd vanaf 01.09.2011 tot en met 31.08.2014 en waarbij de overeenkomst van de
Scholengemeenschap Meetjesland wordt goedgekeurd;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 9 dat ondermeer bepaalt dat het beheerscomité de rekeningen van de interlokale
vereniging vaststelt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de raden van de deelnemende gemeenten en
laatst gewijzigd op 18.01.2013;
Gelet op het voorliggend jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Beheerscomité van de
Scholengemeenschap dd. 14.10.2014;
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: “Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening. - Goedkeuring”;

Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparighed van stemmen:
Art.1.- Het jaarverslag 2013-2014 en de jaarrekening van de Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland wordt goedgekeurd.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Scholengemeenschap Meetjesland,
Marktstraat 7, 9990 Maldegem en aan de directeur van de gemeentelijke basisschool.
--------------b. Huishoudelijk reglement. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 30.06.2005, waarbij het huishoudelijk reglement van
de Scholengemeenschap wordt goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22.05.2014 waarbij de overeenkomst inzake de
Scholengemeenschap Meetjesland 2011-2014 in de vorm van een interlokale vereniging wordt
verlengd vanaf 01 september 2014 tot en met 31 augustus 2020;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking –
hoofdstuk II – samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid en laatst gewijzigd op
18.01.2013;
Overwegende dat artikel 9 van voormeld decreet o.a. bepaalt dat het beheerscomité de
organisatie van zijn werkzaamheden dient vast te leggen in een huishoudelijk reglement dat gevoegd
wordt bij de overeenkomst zonder er deel van uit te maken;
Gelet op het ontwerp van huishoudelijk reglement van de scholengemeenschap Meetjesland
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Beheerscomité van de
Scholengemeenschap Meetjesland van 14.10.2014;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, laatst gewijzigd op 25.09.2014, in het
bijzonder Hoofdstuk VIIIbis. Scholengemeenschappen;
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: “Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland. – Huishoudelijk reglement. - Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het huishoudelijk reglement van de Interlokale vereniging scholengemeenschap Meetjesland
wordt goedgekeurd. Het reglement treedt in werking op 1 september 2014.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Scholengemeenschap Meetjesland,
Marktstraat 7, 9990 Maldegem en aan de directeur van de gemeentelijke basisschool van SintLaureins.
--------------c. Convenant korte vervangingen. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22.11.2007 waarbij de convenant korte vervangingen
Scholengemeenschap Meetjesland voor de schooljaren vanaf 2007-2008 wordt goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22.05.2014 waarbij de overeenkomst inzake de
Scholengemeenschap Meetjesland 2011-2014 in de vorm van een interlokale vereniging wordt
verlengd vanaf 01 september 2014 tot en met 31 augustus 2020;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22.09.2011 waarbij de convenant korte vervangingen
Scholengemeenschap Meetjesland met ingang van 01 september 2011 wordt goedgekeurd;
Gelet op het ontwerp convenant voor korte vervangingen van de Scholengemeenschap
Meetjesland;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het bijzonder Onderhandelingscomité en
Hoog Overlegcomité van de Scholengemeenschap Meetjesland dd. 14.10.2014;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Beheerscomité van de
Scholengemeenschap Meetjesland dd. 14.10.2014;

Gelet op de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder de artikelen 2, 6, 7 en 8 en laatst gewijzigd op 18.01.2013;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, laatst gewijzigd op 25.09.2014, in het
bijzonder hoofdstuk VIII bis – Scholengemeenschappen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief Pers/2005/23 van 16.11.2005 betreffende vervangingen
van korte afwezigheden in het basisonderwijs, laatst gewijzigd op 16.06.2014;
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: “Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland. – Convenant korte vervangingen. – Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De convenant korte vervangingen Scholengemeenschap Meetjesland wordt goedgekeurd. De
convenant treedt in werking op 1 september 2014.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de directeur van de
gemeentelijke basisschool en aan de directie van de Scholengemeenschap Meetjesland, Marktstraat
7, 9990 Maldegem.
--------------Vijfde voorwerp: Budgetwijziging dienstjaar 2014 van de kerkfabrieken:
a.

Sint-Laurentius van Sint-Laureins: aktename.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, houdende goedkeuring meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, betreffende aktename budget 2014;
Gelet op de budgetwijziging nr. 1 en 2 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins voor
het dienstjaar 2014;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd. 25.04.2014 en 31.08.2014, waarvan
aktename door het schepencollege op 09.05.2014 en 03.10.2014;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 23.05.2014, inzake
budgetwijziging 2014/1 en dd 30.09.2014 inzake budgetwijziging 2014/2
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetwijzigingen,
waarvan aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 en 2 dienstjaar 2014 van de kerkfabriek SintLaurentius van Sint-Laureins.
Deze budgetwijzigingen zullen worden overgemaakt aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen,
het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laureins.
--------------b. Heilige Margaretha van Sint-Margriete: goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, houdende goedkeuring meerjarenplan
2014-2019;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, betreffende aktename budget 2014;
Gelet op de budgetwijziging van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete voor het
dienstjaar 2014, waarbij een gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd van 5.000 euro, zodat
de toelage na wijziging 15.000 euro bedraagt;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 12.09.2014, inzake
budgetwijziging 2014/1;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetwijzigingen,
waarvan aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Budgetwijziging dienstjaar 2014 van
de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete – goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2014 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van SintMargriete wordt goedgekeurd.
De totale gemeentelijke investeringstoelage voor 2014 bedraagt, na wijziging, 15.000 euro.
Art.2.- Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen,
het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Margriete.
--------------c. Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet: goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, houdende goedkeuring meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, betreffende aktename budget 2014;
Gelet op de budgetwijziging van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet
voor het dienstjaar 2014, waarbij een gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd van 2.130
euro;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van dd. 10.06.2014,
waarvan aktename door het schepencollege op 22.08.2014;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 08.05.2014, inzake
budgetwijziging 2014/1;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetwijzigingen,
waarvan aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Budgetwijziging dienstjaar 2014 van
de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet – goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1. De budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van
Watervliet wordt goedgekeurd.
De totale gemeentelijke investeringstoelage voor 2014 bedraagt 2.130 euro.

Art.2. Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen,
het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Watervliet.
--------------Zesde voorwerp: Meerjarenplan 204-2019 van de kerfabrieken:
a.

Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo: kennisname actualisatie
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, houdende goedkeuring meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen,
waarvan aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014, waarin wordt bepaald dat bij het indienen
van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag
opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;
Overwegende dat door het centraal kerkbestuur een geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019
werd ingediend van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist dd 19.02.2014, waarvan aktename door
het schepencollege op 07.03.2014;
Gelet op het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Er wordt akte genomen van het Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van
Sint-Jan-in-Eremo – actualisatie.
Bij het indienen van het budget mag niet meer gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het
bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dat jaar min het rekeningoverschot van het
begrotingsjaar -2.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en het gemeentebestuur van Kaprijke.
--------------b. Sint-Laurentius van Sint-Laureins: goedkeuring meerjarenplanwijziging.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, houdende goedkeuring meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen,
waarvan aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014, waarin wordt bepaald dat bij het indienen
van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag
opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;
Overwegende dat door het centraal kerkbestuur een meerjarenplanwijziging 2014-2019
opgemaakt in 2014 werd ingediend van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd 31.08.2014, waarvan aktename door
het schepencollege op 03.10.2014;
Gelet op de meerjarenplanwijziging 2014-2019 opgemaakt in 2014 van de kerkfabriek SintLaureins, waarbij volgende gemeentelijke toelagen worden gevraagd:
2015
2016
2017
2018
2019
exploitatietoelage
17.571,00
0,00
0,00
0,00
0,00
investeringstoelage
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 30.09.2014, inzake
meerjarenplanwijziging 2014-2019/1;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
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: “Meerjarenplan 2014-2019 van de
kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins – goedkeuring meerjarenplanwijziging”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins
wordt goedgekeurd.
Bij het indienen van het budget mag niet meer gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het
bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dat jaar min het rekeningoverschot van het
begrotingsjaar -2.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent,
het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laurentius.
--------------c. Heilige Margaretha van Sint-Margriete: kennisname actualisatie.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, houdende goedkeuring meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen,
waarvan aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014 waarin wordt bepaald dat bij het indienen
van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag
opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;
Overwegende dat door het centraal kerkbestuur een geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019
werd ingediend van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete;
Gelet op het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Heilige Margaretha;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 31, 41, 42 en 43;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatste gewijzigd op 14.12.2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Er wordt akte genomen van het geactualiseerde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Heilige
Margaretha van Sint-Margriete.
Bij het indienen van het budget mag niet meer gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het
bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dat jaar min het rekeningoverschot van het
begrotingsjaar -2.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het
centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Heilige Margaretha.
--------------d. Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman: kennisname actualisatie.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, houdende goedkeuring meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen,
waarvan aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014, waarin wordt bepaald dat bij het indienen
van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag
opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;
Overwegende dat door het centraal kerkbestuur een geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019
werd ingediend van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 03.07.2014, waarvan aktename door
het schepencollege op 22.08.2014;
Gelet op het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Niklaas;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Er wordt akte genomen van het geactualiseerde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek SintNiklaas van Waterland-Oudeman.
Bij het indienen van het budget mag niet meer gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het
bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dat jaar min het rekeningoverschot van het
begrotingsjaar -2.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het
centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Niklaas.
--------------e. Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet: goedkeuring meerjarenplanwijziging.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, houdende goedkeuring meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen,
waarvan aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014 waarin wordt bepaald dat bij het indienen
van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag
opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;
Overwegende dat door het centraal kerkbestuur een meerjarenplanwijziging 2014-2019 werd
ingediend van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart dd. 22.06.2014, waarvan
aktename door het schepencollege op 22.08.2014;
Gelet op de meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart, waarbij volgende gemeentelijke toelagen worden gevraagd:
2015
2016
2017
2018
2019
exploitatietoelage
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Investeringstoelage
8.308,00
21.333,00
21.333,00
21.333,00
21.333,00
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 12.09.2014, inzake
meerjarenplanwijziging 2014-2019/1;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 33, 41, 42 en 43;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
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: “Meerjarenplan 2014-2019 van de
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet – goedkeuring meerjarenplanwijziging”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
van Watervliet wordt goedgekeurd.
Bij het indienen van het budget mag niet meer gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het
bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dat jaar min het rekeningoverschot van het
begrotingsjaar -2.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent,
het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
--------------Zevende voorwerp: Budget 2015 van de kerkfabrieken:
a.

Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo: aktename
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden, houdende goedkeuring actualisatie
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan
aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de
budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in
het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;
Overwegende dat het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een gemeentelijke exploitatietoelage
van 2.574,64 euro wordt gevraagd en geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 22.08.2014, inzake
budget 2015;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Janin-Eremo.
De gemeentelijke exploitatietoelage wordt vastgesteld op 2.574,64 euro.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Het krediet zal voorzien worden in het gemeentebudget 2015.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en het gemeentebestuur van Kaprijke.
--------------b. Sint-Laurentius van Sint-Laureins: aktename
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet
op
de
gemeenteraadsbeslissing
van
heden,
houdende
goedkeuring
meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan
aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de
budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in
het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;

Overwegende dat het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins werd
ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er geen gemeentelijke exploitatietoelage en
geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd. 16.06.2014, waarvan aktename door
het schepencollege op 04.07.2014;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 22.08.2014, inzake
budget 2015;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van SintLaureins.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage en investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het
centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laurentius.
--------------c. Heilige Margaretha van Sint-Margriete: aktename
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden, houdende goedkeuring actualisatie
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriekHeilige Margaretha van Sint-Margriete;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan
aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de
budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in
het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;
Overwegende dat het budget 2015 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete
werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er geen gemeentelijke
exploitatietoelage en geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 12.09.2014, inzake
budget 2015;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van SintMargriete.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage en investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het
centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Margriete.
--------------d. Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman: aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Hij meldt dat er een investeringstoelage van 10.500 euro voorzien is voor 2015 en 2016 maar
dat het de verantwoordelijkheid is van het kerkbestuur van Waterland-Oudeman om te zien wat ze met

genoemde toelage doen. Er bestaat een reeks van behoeften maar het bestuur dient zelf zijn
prioriteiten te leggen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden, houdende goedkeuring actualisatie
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan
aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de
budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in
het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;
Overwegende dat het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een gemeentelijke exploitatietoelage
van 11.650,46 euro wordt gevraagd en een gemeentelijke investeringstoelage van 10.500,00 euro
wordt gevraagd;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 03.07.2014, waarvan aktename door
het schepencollege op 22.08.2014;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 22.08.2014, inzake
budget 2015;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van WaterlandOudeman.
Er wordt een gemeentelijke exploitatietoelage van 11.650,46 euro en een gemeentelijke
investeringstoelage van 10.500,00 euro gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het
centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Waterland-Oudeman.
--------------e. Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet: aktename
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet
op
de
gemeenteraadsbeslissing
van
heden,
houdende
goedkeuring
meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 16.06.2014 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan
aktename door het schepencollege dd. 20.06.2014 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de
budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in
het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;
Overwegende dat het budget 2015 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van
Watervliet werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een gemeentelijke
investeringstoelage wordt gevraagd van 4.440,00 euro. Er wordt geen gemeentelijke
exploitatietoelage gevraagd;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart dd. 10.06.2014, waarvan
aktename door het schepencollege op 22.08.2014;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 12.09.2014, inzake
budget 2015;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd op 14.12.2012;
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 gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
van Watervliet.
De gemeentelijke investeringstoelage wordt vastgesteld op 4.440,00 euro.
Het krediet zal voorzien worden in het gemeentebudget 2015.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het
centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
--------------Achtste voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik
van de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van een inrijverbod in de Veldstraat,
Blekkersdijk (tussen de Veldstraat en de Bellekensstraat) en Calusdijk, voor voertuigen
waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton. Gewestweg en gemeentewegen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Hij somt de wijzigingen op die in het huidige reglement zijn opgenomen:
1. Opschrift op de verbodsborden “uitgezonderd laden en lossen”;
2. Signalisatieplan uitvoeren waarbij met gewone aanwijzingsborden aangeduid wordt naar
waar voertuigen +3,5 ton best afgeleid worden aan Stee, Heistraat, Bellekensstraat en
Christoffelpolder.
Hij voegt toe dat de procedure omslachtig is en dat er gevraagd is om de omleiding restrictief te
bepalen maar dit voorstel werd niet weerhouden.
Overwegende dat de smalle Veldstraat al jaren hinder ondervindt van zwaar verkeer, dat de
voetpaden kapot rijdt bij het kruisen van andere voertuigen;
Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24.02.2011,
waarin werd opgenomen dat het zwaar verkeer zal gestuurd worden naar gewenste routes;
Overwegende dat de Bellekensstraat/Christoffelpolder/Heistraat naar voor werd geschoven als
alternatieve route voor het zwaar verkeer van en naar Boekhoute, om de Veldstraat te ontlasten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28.06.2012 waarbij het ontwerp betreffende het
verbreden van de Bellekensstraat werd goedgekeurd;
Overwegende dat de aanpassingswerken aan de Bellekensstraat werden afgewerkt, en dat het
zwaar verkeer momenteel over een meer geschikte route beschikt om vanaf de N456 de Blekkersdijk
te bereiken;
Overwegende dat ook de Calusdijk te smal is om voor zwaar verkeer, en dat het aangewezen is
om het vrachtverkeer hier te weren;
Overwegende dat het zwaar verkeer dat momenteel de Calusdijk gebruikt, kan omgeleid
worden langs de Preutelstraat en de Clara Verheyestraat;
Gelet op het overleg met de Politiezone Meetjesland Centrum hierover op 15.04.2014;
Overwegende dat de Politiezone adviseert om het inrijverbod voor zwaar vervoer aan te duiden
met zonale borden ZC21T;
Gelet op het signalisatieplan, als bijlage bij voorliggend aanvullend reglement;
Gelet op het positief advies van de Politiezone Meetjesland Centrum van 04.08.2014 over het
ontwerp van huidig aanvullend reglement voor de Veldstraat;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18.09.2014, betreffende het aanvullend reglement
inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van het
invoeren van een inrijverbod in de Veldstraat, Blekkersdijk (tussen de Veldstraat en de
Bellekensstraat) en Calusdijk, voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan
3,5 ton, waarbij werd beslist om het agendapunt te verdagen omdat er nog aanvullingen moesten
gebeuren aan het voorgelegde ontwerp van aanvullend reglement;
Gelet op het overleg met de Politiezone Meetjesland Centrum op 23.10.2014;
Gelet op het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer – Wegen en Verkeer OostVlaanderen van 29.10.2014, waarin wordt geadviseerd om de aanwijzingsborden horende bij de
omleiding niet op te nemen in het aanvullend reglement;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van
16.03.1968;
Gelet op het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.37;
Gelet op het M.B. van 11.10.1976 en wijzigingen houdende de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen zowel gemeentewegen als gewestwegen
betreft;
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie vraagt waar het idee opschrift op het
bord uitgezonderd “laden en lossen” vandaan komt. In de Veldstraat zullen de landbouwvoertuigen
niet laden en lossen maar doorrijden naar hun landerijen. Toch wil hij dat de verkeerssituatie zo
spoedig mogelijk wordt opgelost. Hij stelt het volgende voor:
1. In de Veldstraat een opschrift te plaatsen op het bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”;
2. Een inrijverbod in te voeren in Stee en Kloosterstraat/Wilhelmusstraat voor + 3,5 ton.
De heer Franki Van de Moere antwoordt hierop dat het voorstel tot “uitgezonderd plaatselijk
verkeer” niet waterdicht is en dat de politie erop aandringt hun voorstel tot “uitgezonderd laden en
lossen” te volgen omdat dit sluitender is naar handhaving toe. Daarnaast is het niet aangewezen om +
3,5 ton te weren uit Stee en Kloosterstraat aangezien de opbouw van de baan dit toch toelaat. In de
Veldstraat laat de opbouw van de baan het niet toe om verkeer door te laten van + 3,5 ton.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat de situatie van de
landbouwers onduidelijk is en dat de kans bestaat dat ze geverbaliseerd worden. Hij vraagt of zij geen
toelatingskaart kunnen krijgen voor het realiseren van hun oogst;
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie vermeldt nog dat zij akkoord zijn met
het voorliggend reglement maar dat zij dit bij voorkeur willen uitbreiden;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 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-gemeenteraadslid vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanvullend
reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid
van het invoeren van een inrijverbod in de Veldstraat, Blekkersdijk (tussen de Veldstraat en de
Bellekensstraat) en Calusdijk, voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan
3,5 ton. Gewestweg en gemeentewegen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Er wordt een inrijverbod ingevoerd voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand
hoger is dan 3,5 ton (uitgezonderd laden en lossen):
- in de Veldstraat
- in de Blekkersdijk, tussen de Veldstraat en de Bellekensstraat
- in de Calusdijk
Het inrijverbod wordt aangeduid met de borden ZC21T met opschrift ‘uitgezonderd laden en lossen’:
- in de Veldstraat ter hoogte van het kruispunt met de Molenstraat
- in de Calusdijk ter hoogte van het kruispunt met de Preutelstraat
- in de Blekkersdijk ter hoogte van het kruispunt met de Bellekensstraat
- in de Bellekensstraat aan de splitsing om de Blekkersdijk op te rijden, in de richting van de
Veldstraat
Art.2.- De omleiding voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, zal
bewegwijzerd worden.
Art. 3.- In de Molenstraat (N456) aan het kruispunt met de Veldstraat wordt een verbodsbord C31a en
C31b voorzien, met onderbord ‘+3,5 ton‘ en met onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen’.
Art.4.- Het signalisatieplan dat als bijlage bij huidig aanvullend reglement is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art.5.- Huidig aanvullend reglement wordt ter goedkeuring opgestuurd naar de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20
bus 2, 1000 Brussel.
--------------Negende voorwerp: Veneco². – Buitengewone Algemene Vergadering van 04.12.2014:
a.

Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²;
Gelet op het aangetekend schrijven van 17.10.2014 van Veneco² waarbij aan de gemeente
gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor de buitengewone
algemene vergadering die doorgaat op 04.12.2014;
Gelet op artikel 33 § 5 van de statuten van Veneco² dat bepaalt dat iedere gemeente steeds
één afgevaardigde aanduidt voor de Algemene Vergadering en dat dergelijke benoemingsprocedure
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
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 Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 04.12.2014:
De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, voor als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering 2014 van Veneco² van
04.12.2014;
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 Buitengewone Algemene Vergadering van
Veneco² van 04.12.2014.
Art.2.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan
11, 9000 Gent.
--------------b. Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²;
Gelet op het aangetekend schrijven van 17.10.2014 van Veneco² waarbij aan de gemeente
gevraagd wordt om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op
04.12.2014 met volgende agendapunten:
1. Akteneming/goedkeuring verslag 53 ste Jaarvergadering dd. 19.03.2014
2. Akteneming/goedkeuring verslag 54 ste Jaarvergadering dd. 18.06.2014
3. Werkprogramma en begroting 2015
4. Benoeming bestuurders
en wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger te bepalen;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agendapunten;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt
waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Buitengewone Algemene Vergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer Eddy
Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco²
van 04.12.2014;
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:
Buitengewone Algemene Vergadering 04.12.2014: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van
de gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de Buitengewone Algemene Vergadering
van de Dienstverlenende Vereniging Veneco² van 04.12.2014 wordt goedgekeurd:
1. Akteneming/goedkeuring verslag 53 ste Jaarvergadering dd. 19.03.2014
2. Akteneming/goedkeuring verslag 54 ste Jaarvergadering dd. 18.06.2014
3. Werkprogramma en begroting 2015
4. Benoeming bestuurders
Art.2.- Aan de heer Eddy Roets, vertegenwoordiger van de gemeente, houder van 53 aandelen, die
zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 04.12.2014 wordt het mandaat
gegeven om:
er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in
het algemeen, het nodige te doen.
deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste
algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.
--------------Tiende voorwerp: Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede: Algemene Vergadering van
02.12.2014: 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 de goedkeuring van de Vlaamse regering aangaande de naamswijziging naar
Intergemeentelijke samenwerking Westlede (IGS);
Gelet op het schrijven dd. 08.10.2014 van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede,
Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering op 02.12.2014 met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 17.06.2014;
2. Activiteiten en strategie;
3. Begroting 2015;
4. Toetreding tot vzw VNOC, Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria.
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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede: algemene vergadering van 02.12.2014: 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 Opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede van 02.12.2014 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 Opdrachthoudende
vereniging IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.
--------------Elfde voorwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo:
a.

Overname van aandelen naar aanleiding van het exit van Electrabel NV.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Hij deelt mede dat de exit Electrabel NV een louter boekhoudkundige procedure is en dat er
voor de gemeente niets verandert;
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributiebeheer elektriciteit en gas deelneemt aan
de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in
West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 5 september 2014 uitgewerkte dossier met
documentatiestukken dat op 23 september 2014 per aangetekend schrijven aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst
bereikt werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de
Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas
enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem,
Finilek, Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat
deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;
Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders slechts
overgedragen kunnen worden aan de deelnemers en mits akkoord van de raad van bestuur;
Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het distributienetbeheer
verschillende stappen omvat, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist werd door de raad van
bestuur van de distributienetbeheerders (in casu Imewo) en anderzijds een ander gedeelte te
beslissen is door de openbare deelnemers zelf;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Imewo in zitting van 5 september 2014 akte
genomen heeft van de overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en dat zij het aandeel
van elke individuele openbare deelnemer (op basis van zijn aandelen A, F en E” in bezit op 31
december 2013) in de overnameprijs bepaald heeft alsook haar goedkeuring heeft gehecht aan het
aan de openbare deelnemers te formuleren aanbod tot overname van de aandelen Electrabel nv
(aandelen A2) in Imewo;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Imewo beslist heeft om deze aandelenovername
te financieren door een kapitaalvermindering door terugstorting op de kapitaalaandelen A,
voorafgegaan door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het aanbod tot
overname, aan de incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de kapitaalvermindering onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv;
Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend wordt voor de
betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen en aldus geen cashbeweging inhoudt
voor de openbare deelnemers;
Gelet op het feit dat de betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie voorzien
wordt op 29 december 2014 met ingenottreding voor de openbare deelnemers met betrekking tot de
overgenomen aandelen vanaf 30 december 2014;
Gelet op het feit dat de openbare deelnemers aan Eandis cvba opdracht dienen te geven om de
uit de kapitaalvermindering binnen Imewo aan hen toekomende bedragen ter betaling van de
overnameprijs van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv over te maken
aan Electrabel nv en Eandis deze betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader van haar
exploitatieopdracht binnen Imewo, waaronder het beheer van de financiële middelen;

Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van Electrabel
nv tevens statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen behandeld worden op de
algemene vergadering van Imewo die op 9 december 2014 in buitengewone zitting plaatsheeft in de
Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808B, 9000 Gent, en waarvoor aan de gemeente per
aangetekend schrijven van 8 september 2014 een afzonderlijk dossier overgemaakt werd;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181
en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming over het agendapunt: “Opdrachthoudende Vereniging Imewo:
overname aandelen naar aanleiding van exit Electrabel nv”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur van Imewo
per brief d.d. 23 september 2014 voorgestelde aanbod tot overname van de aandelen A2 van de
deelnemende maatschappij Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging Imewo, die toekomen
aan de gemeente, dit ten bedrage van
- 827.941,62 euro voor de activiteit elektriciteit (17.119 aandelen Ae2) en van
- 343.730,76 euro voor de activiteit gas (6.536 aandelen Ag2),
gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door terugstorting op de
kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare
reserves op 31 december 2013, dit onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname
van de aandelen A2 van Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014;
Art.2.- Opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december 2014 de in
artikel 1 vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv;
Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Imewo, secretariaat,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de financiële dienst.
--------------b. Bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit naar
aanleiding van het exit van Electrabel NV.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Hij deelt mede dat de gemeente reeds 2.000.000 euro aan aandelen bezit in Imewo, met name
A, F en E-aandelen. Met voorliggend voorstel wordt aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om
in te schrijven op een kapitaalverhoging maar er wordt voorgesteld om niet in te schrijven aangezien
we reeds aandelen bezitten en aangezien we de middelen beter kunnen inzetten voor eigen acties en
doeleinden.
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributiebeheer elektriciteit en gas deelneemt aan
de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in
West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 5 september 2014 uitgewerkte dossier met
documentatiestukken dat op 23 september 2014 per aangetekend schrijven aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst
bereikt werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de
Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas
enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem,
Finilek, Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat
deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur n.a.v. de exit van Electrabel nv beslist heeft om het
aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding te optimaliseren door middel van
een kapitaalverhoging met in een eerste stap de omzetting van aandelen F en E” naar aandelen A en
in een tweede stap de omzetting van aandelen E naar aandelen A en een creatie van nieuwe
aandelen A ten belope van de cash-inbreng door de openbare deelnemers binnen deze tweede stap;

Gelet op het feit dat voormelde tweede stap in functie is van de gekende regulatoire
doelverhouding of S-factor die bekomen wordt door het eigen vermogen te situeren versus de
geïnvesteerde kapitalen (GIK), waarbij voor de toekenning van de billijke vergoeding aan de
distributienetbeheerders wordt uitgegaan van een optimale financieringsverhouding naargelang het
eigen vermogen al dan niet boven de drempel van één derde ten opzichte van de Geïnvesteerde
Kapitalen (GIK) (hoofdzakelijk bestaande uit de RAB: Regulated Asset Base) uitkomt, wat aldus
resulteert in twee mogelijke ‘regulatoire schijven’ voor de vergoeding van het kapitaal;
Gelet op het feit dat voormelde S-factor momenteel voor beide activiteiten elektriciteit en gas
van Imewo lager is dan 33% en de raad van bestuur bijgevolg beslist heeft de aandelen E om te
zetten naar aandelen A en er een eventuele bijkomende (cash) kapitaalinbreng is;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur heeft vastgelegd dat de omvang van de kapitaalverhoging per deelnemer bepaald wordt door toepassing van de hoogste verhouding van de door een
deelnemer onderschreven en volgestorte aandelen E per 31 december 2013 ten opzichte van het
aantal aandelen A dat hij bezat op 31 december 2013, toe te passen op de waarde van de aandelen A
van elke deelnemer;
Gelet op het feit dat voor het bereiken van het niveau van 33%, de gemeente in de bijkomende
voorgestelde kapitaalverhoging, geformuleerd per brief aan de gemeente op 23 september 2014 en
vertegenwoordigd door aandelen A, dient in te schrijven als volgt:
- 607.351,92 euro, activiteit elektriciteit
(vertegenwoordigd door 23.530 aandelen Ae),
- 273.947,99 euro, activiteit gas
(vertegenwoordigd door 9.900 aandelen Ag),
dit onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv (overname aandelen
A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014;
Gelet op het feit dat indien de gemeente zou beslissen om geen of slechts gedeeltelijk
bijkomende aandelen A in geld te onderschrijven, haar rechten tot onderschrijving preferentieel
voorbehouden worden voor eventuele latere kapitaalverhogingen, waardoor de rechten van de
aandeelhouders van aandelen A en E op gelijkwaardige wijze worden gerespecteerd;
Gelet op het feit dat de optimalisatie van het aandelenbezit in functie is van de huidige
regulatoire doelverhouding onder de opschortende voorwaarden van de realisatie van de exit
Electrabel nv (overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014 en van de
voorafgaande goedkeuring van de statutenwijziging (schrapping van de verwijzing in artikel 8 lid E.
naar de bijlage 2) die geagendeerd is op de algemene vergadering in buitengewone zitting van 9
december 2014;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert de vraag om dit te koppelen
aan FINIWO, overname ECS-aandelen voor 81.000 euro;
De heer Hugo Coene, schepen van financiën antwoordt hierop dat er verschillende
mogelijkheden zijn:
1. Aankoop bijkomende aandelen Imewo, het huidige agendapunt;
2. Tijdelijk toevoegen aan de reserves van Finiwo;
3. Later instappen in de kapitaalsverhoging.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, antwoordt hierop dat hij met deze visie
niet 100% akkoord is, Imewo-aandelen geven een vaste coupon, Finiwo baseert zich vooral op
hernieuwbare energie en hij vindt dit minder betrouwbaar;
De heer Hugo Coene, schepen van financiën, antwoordt dat wat betreft Finiwo, een beslissing
dient genomen te worden in het voorjaar van 2015 en dat dit terug ter bespreking zal voorgelegd
worden op de gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181
en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming over het agendapunt: “Opdrachthoudende Vereniging Imewo:
bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit naar aanleiding van exit
Electrabel nv”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring te hechten aan de niet intekening van de door de raad van bestuur van de
opdrachthoudende vereniging Imewo bovenvermelde voorgestelde kapitaalverhoging

Art.2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Imewo, secretariaat,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de financiële dienst.
--------------Twaalfde voorwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo:
a.

Toelichting door de bestuurder over de werking van de opdrachthoudende vereniging.
De gemeenteraad,

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, wordt door de op voordracht van
de gemeente benoemde bestuurder toelichting gegeven over de werking van de intergemeentelijke
vereniging.
--------------b. Goedkeuren agendapunten Algemene Vergadering van 09.12.2014, statutenwijzigingen 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 distributiebeheer elektriciteit en gas deelneemt aan
de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in
West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 08.09.2014 van de opdrachthoudende vereniging
Imewo, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, waarbij een oproep om deel te nemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting op 09.12.2014 in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808B
te 9000 Gent wordt overgemaakt;
Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting
van 05.09.2014 en overgemaakt aan de gemeente;
Gelet op het feit dat de algemene vergadering tijdens de bespreking van het eerste agendapunt
akte zal nemen van de raadsbeslissingen van de deelnemende gemeente en provincies met
betrekking tot de voorgestelde overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij
(Electrabel nv) door de openbare deelnemers, waarover de gemeenteraad in een afzonderlijke
raadsbeslissing zal besluiten;
Gelet op het feit dat het tweede agendapunt een aantal statutenwijzigingen omvat die hun
oorsprong vinden in meerdere domeinen:
ten eerste heeft de overdracht van de aandelen door de deelnemende maatschappij Electrabel
nv aan de openbare deelnemers de facto een uittreding van de deelnemende maatschappij uit de
distributiennetbeheerer Imewo als gevolg vóór het einde van 2014 en wordt voorgesteld om alle
statutaire bepalingen te schrappen ontrent de participatie van de deelnemende maatschappij
alsook de bepalingen in verband met de kapitaalaandelen F en E”, omdat door de raad van
bestuur in zitting van 05.09.2014 werd beslist deze om te zetten in aandelen A en zij in het
verleden louter gecreëerd werden in verband met de participatie van Electrabel nv;
Gelet op het feit dat deze statutenwijzigingen onder opschortende voorwaarde zijn van het
aanvaarden door
de openbare deelnemers van de overdracht van de aandelen aangeboden door de deelnemende
maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de daarmee
verbonden optimalisatie van het aandelenbezit en dat de raad van bestuur van Imewo op
09.12.2014 over de genomen raadsbeslissing zal rapporteren aan de algemene vergadering.
ten tweede wordt voorgesteld het statutair doel van de vereniging uit te breiden met de activiteit
inzake warmtenetten; recent zijn in Vlaanderen een aantal projecten rond warmtenetten tot stand
gekomen, waarvan de distributienetbeheerders die optreden via hun werkmaatschappij Eandis,
deelnemen of waarin zij kunnen betrokken worden om in te staan als netbeheerder voor de
aanleg, de exploitatie en de ontwikkeling van een warmtenet en het transport en levering naar de
gebruikers van warm water vanuit een warmtebron of op basis van restwarmte afkomstig van
industriële processen of afvalverbranding naar de gebruikers;
Gelet op het feit dat ook Imewo in dit verband wenst ‘partner’ te zijn van de gemeenten en hen wil
helpen een bijdrage te leveren op het vlak van energie-efficiëntie en het behalen van de
klimaatdoelstellingen;

-

ten derde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende statutenwijzigingen door te voeren
(zoals vermeld in de toelichtingsnota), waaronder in artikel 8 de vervanging van de verwijzing
naar bijlage 2 van de statuten inzake verdeling van de plaatsing van het kapitaal onder de
deelnemers door de verwijzing naar een reglement, en eveneens de vervanging van de bijlage 2
met betrekking tot de winstverdeling uit de captieve periode met het oog op een vereenvoudigde
voorstelling;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 17.10.203 waarbij de heer Eddy Roets wordt
aangewezen als gemeentelijk vertegenwoordiger en de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger in de
algemene vergadering van Imewo;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad volgens voornoemd decreet zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en op expliciete wijze aan de
statutenwijzigingen en tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181
en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming over het agendapunt: “Opdrachthoudende Vereniging Imewo:
goedkeuren agendapunten algemene vergadering van 09.12.2014, statutenwijzigingen en bepalen
van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Imewo dd. 09.12.2014 worden goedgekeurd:
1. Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij
(Electrabel nv) door de openbare deelnemers – stand van zaken
2. Statutenwijzigingen:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter
verantwoording van de wijziging aan het doel
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen
3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2015.
4. Uitkering voorschot op dividend 2014 – Bekrachtiging
5. Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis – Bekrachtiging
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen.
Art.2.- De voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Imewo onder de
opschortende voorwaarden, wat het gedeelte met betrekking tot de exit Electrabel betreft, van het
aanvaarden door de openbare deelnemers van de overdracht van de aandelen aangeboden door de
deelnemende maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de
daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit worden goedgekeurd.
Art.3.- Aan de gemeentelijke vertegenwoordigers die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 09.12.2014 wordt opgedragen
hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Imewo, secretariaat,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
--------------Dertiende voorwerp: Dienstverlenende vereniging Finiwo: Buitengewone Algemene
Vergadering van 12.12.2014: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;

Hij deelt mede dat de verkoop van ECS een opbrengst van 81.000 euro voor de gemeente
betekent. Momenteel moet nog beslist worden wat er met dit geld moet gebeuren. Dit dient vóór juni
2015 te gebeuren. De mogelijkheden zijn:
1. Een kapitaalsverhoging in FINIWO;
2. Bijkomende aandelen in Imewo;
3. Financiering van nieuwe projecten: mogelijke participatie in Wind4Flanders.
Hierop is niet ingegaan, zie agendapunt “Opdrachthoudende Vereniging Imewo: bijkomende
kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit naar aanleiding van exit Electrabel nv”;
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. 13.10.2014 van FINIWO, Ravensteingalerij 4 bus 2,
1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering
van 12.12.2014;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
algemene vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO op 10 oktober 2014 de strategie voor het
boekjaar 2015 heeft bepaald;
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO op 10 oktober 2014 de begroting heeft
opgesteld;
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van FINIWO om de verkoop van de
participatie in ECS te bekrachtigen;
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van FINIWO om Wind4Flanders principieel
goed te keuren als mogelijke nieuwe participatie, zonder evenwel de gemeenten meteen te vatten met
een concrete investeringsbeslissing;
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van FINIWO om de voorgestelde statutaire
benoemingen goed te keuren;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
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 AlgemeneVergadering;
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.
Buitengewone Algemene Vergadering van 12.12.2014: 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.- Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd wordt de dagorde en elk
van de afzonderlijke punten van de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van
FINIWO van 12.12.2014 goedgekeurd, zijnde
01. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet van de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting
02. ECS – verkoop participatie
03. Wind4Flanders – mogelijke nieuwe participatie
04. Statutaire benoemingen
05. Statutaire mededelingen
Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de
agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12.12.2014 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:

Veertiende voorwerp: Plaatsen van nieuwe ondergrond en grasdallen langsheen het Muizenhol.
De gemeenteraad,
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
De kanten aan deze weg waren reeds oneffen en verzakt, maar door het zware vervoer dit najaar zijn
er niveauverschillen tot meer dan 5 centimeter van de rand van de beton en de zijstrook in grasdallen
of kasseien.
Voorstel van beslissing:
a) Er wordt onmiddellijk aangepaste signalisatie geplaatst om fietsers en auto’s op het gevaar te
wijzen.
b) Principiële beslissing om de zijstrook langsheen het Muizenhol uit te halen, te voorzien van
een degelijke fundering geschikt voor landbouwvoertuigen en te vervangen door grasdallen op een
gelijk niveau als de rijweg.
c) Financiële middelen te voorzien in het budget 2015 en of van het plattelandsfonds.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop:
a) Akkoord om onmiddellijk signalisatie te plaatsen;
b) en c) voorlopig niet goed te keuren en eerst advies te vragen aan de landbouwraad en
Gecoro, welke
beslissing in dit dossier de beste is, het aanleggen van grasdallen of kasseien. Na het advies van
deze raden kan de juiste beslissing genomen worden inzake kostprijs, degelijkheid en duurzaamheid;
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de Cd&V-fractie antwoordt hierop dat ze het jammer vindt
dat er geen principiële beslissing wordt genomen en dat ze het gevoel heeft dat de uitvoering van de
noodzakelijke werken op de lange baan wordt geschoven. Met het nemen van een principiële
beslissing kan nadien de uitvoering verder bekeken worden.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt “Plaatsen van nieuwe ondergrond en
grasdallen langsheen het Muizenhol”:
a) Er wordt onmiddellijk aangepaste signalisatie geplaatst om fietsers en auto’s op het gevaar te
wijzen.
b) Principiële beslissing om de zijstrook langsheen het Muizenhol uit te halen, te voorzien van
een degelijke fundering geschikt voor landbouwvoertuigen en te vervangen door grasdallen op een
gelijk niveau als de rijweg.
c) Financiële middelen te voorzien in het budget 2015 en of van het plattelandsfonds.
Gelet op de uitslag van de stemming,
a) De gemeenteraad is hiermee eenparig akkoord
b) en c) Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen neen: De heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc
De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer
Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon
Stemmen ja: De heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, mevrouw Annick Willems, de heer
Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,

Besluit:
a) met eenparigheid van stemmen:
b) met 10 neen-stemmen en 6 ja-stemmen:
Enig art.a) Er wordt onmiddellijk aangepaste signalisatie geplaatst om fietsers en auto’s op het gevaar
te wijzen.
b) Er wordt geen principiële beslissing genomen om de zijstrook langsheen het Muizenhol uit
te halen, te voorzien van een degelijke fundering geschikt voor landbouwvoertuigen en te
vervangen door grasdallen op een gelijk niveau als de rijweg.
c) Er worden geen financiële middelen voorzien in het budget 2015 en of van het
plattelandsfonds.
--------------Vijftiende voorwerp: Plaatsen van folderrekken in de gemeentelijke sportzalen.
De gemeenteraad,

Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Verenigingen vragen een folderrek te plaatsen in de sporthal te Sint-Laureins en Watervliet. Er is
ruime mogelijkheid tot affichering maar het plaatsen van flyers is ook wenselijk.
Vraag:
In elke sporthal een folderrek te voorzien.
De heer Robert Soberon, schepen van sport, antwoordt hierop dat er in de sporthal van SintLaureins reeds een folderrek aanwezig is maar in Watervliet is dit nog niet het geval. Dit zal ook daar
gerealiseerd worden: een folderrek aan de muur bevestigd, in de inkomhal.
--------------Zestiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16.10.2014.
De notulen van de vergadering van 16.10.2014, 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 21.20 uur.
---------------

