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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Gemeentepersoneel:
A) Wijzigen Rechtspositieregeling
B) Wijzigen formatie en organogram
C) Wijzigen Bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden
D) Vaststelling verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2015 op een zaterdag of
zondag vallen
2. Sport. – Statuten sportraad. – Goedkeuring;
3. Jeugd. – Verlenging projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland en toetreding van de
gemeente Wachtebeke. – Goedkeuring;
4. Vlasbloem. – Wijziging gemeenteraadsbeslissing dd. 26.11.2009 betreffende participatie
overeenkomst en akkoord verkoop gronden. – Goedkeuring;
5. Vlasbloem. – Aanleg aardgas- en elektriciteitsnet voor openbare distributie en oprichting van de
openbare verlichtingsinstallatie. – Goedkeuring;
6. Politiezone Meetjesland Centrum. – Dotatie met betrekking tot het dienstjaar 2015. –
Goedkeuring;
7. OCMW – Aanpassing meerjarenplanning 2014-2019. – Kennisname;
8. OCMW – Budget 2015 – Kennisname;
9. Fiscaliteit: Belasting op de afgifte van administratieve stukken door de dienst stedenbouw en
milieu. – Wijziging;
10. Gemeente. – Budgetwijziging 2014. – Vaststelling;
11. Gemeente. – Aanpassing meerjarenplanning 2014-2019. – Vaststelling;
12. Gemeente. – Gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2015. –
Vaststelling;
13. Gemeente. – Budget 2015. – Vaststelling.
--------------Eerste voorwerp: Gemeentepersoneel:
A) Wijzigen Rechtspositieregeling
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18.12.2008 waarbij de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel wordt vastgesteld, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissingen dd. 25.06.2009,
31.05.2012 en 21.11.2013;

Gelet op het invoeren van de elektronische maaltijdcheques waardoor hoofdstuk VI De Sociale
Voordelen, Afdeling 1 Maaltijdcheques, Artikel 323, Paragraaf 4, 5 en 6 van de rechtspositieregeling
dient te worden aangepast;
Gelet op de bespreking tijdens de vergadering van het managementteam dd. 20.10.2014;
Gelet op de besprekingen tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 14.11.2014 –
protocol 2014/03;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105,
181 en 248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie formuleert volgende vragen:
- Welke gemeenten zijn ingestapt in het systeem van elektronische maaltijdcheques?
- Is het bedrag voor de gemeenten eenvormig?
- Is het invoeren van elektronische maaltijdcheques besproken op een vergadering van het
Streekplatform+?
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel antwoordt hierop:
- De bedragen van de elektronische maaltijdcheques maken niet het voorwerp uit van deze beslissing
maar zijn ongewijzigd gebleven;
- Alle deelnemende gemeenten en OCMW’s zijn hem niet bekend. Hij zal dit opvragen en overmaken;
- De gezamenlijke gunning elektronische maaltijdcheques is gegroeid vanuit het HRM-overleg
Meetjesland en niet via het Streekplatform+.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – wijzigen
rechtspositieregeling”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De aangepaste rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel zoals in bijlage bij dit besluit,
wordt vastgesteld.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg per aangetekend schrijven worden
overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en aan het Vlaams ministerie van Bestuurszaken,
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel.
--------------B) Wijzigen formatie en organogram.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.1997 houdende vaststelling van het
personeelsbehoeftenplan
en
formatie
van
het
gemeentepersoneel,
gewijzigd
bij
gemeenteraadsbeslissingen dd. 12.12.2007, 25.02.2010 en 21.11.2013;
Overwegende dat de gemeente één boekhouder – niveau B1-3 wenst aan te werven in
contractueel verband met fulltime prestaties;
Overwegende dat deze functie nog niet opgenomen is in de personeelsformatie en
organogram;
Overwegende dat momenteel twee functies van milieuwerker – niveau D1-3 met
fulltime prestaties in statutair verband zijn opgenomen in de personeelsformatie en organogram;
Overwegende dat het bestuur heeft geopteerd om het milieupark uit te baten met een externe
firma en voor verschillende milieuactiviteiten samen te werken in het kader van de sociale economie;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het managementteam dd. 20.10.2014;
Gelet op de besprekingen tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 10.12.2014 –
protocol 2014/07;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105,
181 en 248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie formuleert volgende vragen:
- In de wijziging meerjarenplan is niet dezelfde formatie opgenomen als het voorliggende.
- Is dit agendapunt besproken op de vergadering van het Bijzonder Onderhandelingscomité?
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel antwoordt hierop dat dit inderdaad
correct is:
- De formatie van 21.11.2013 is nog opgenomen in het Meerjarenplan;
- De nieuwe formatie is besproken op het Bijzonder Onderhandelingscomité op 10.12.2014.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – wijzigen
formatie en organogram”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- De formatie en organogram van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 23.10.1997, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten dd. 12.12.2007, 25.02.2010 en
21.11.2013, wordt gewijzigd als volgt en in bijlage aan deze beslissing gehecht:
toevoeging van de functie van boekhouder – niveau B1-3 in contractueel verband met fulltime
prestaties;
schrappen van de functies van milieuwerker – niveau D1-3 in statutair verband met
fulltime prestaties.
--------------C) Wijzigen Bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18.12.2008 waarbij de rechtspositieregeling en
bijlagen voor het gemeentepersoneel wordt vastgesteld, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissingen
dd. 25.06.2009, 31.05.2012 en 21.11.2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende wijziging van de formatie en het
organogram voor o.a.:
toevoeging van de functie van boekhouder – niveau B1-3 in contractueel verband met fulltime
prestaties;
Gelet op de functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden voor de functie van boekhouder
38/38 – niveau B1-3;
Gelet op de bespreking tijdens de vergadering van het managementteam dd. 20.10.2014;
Gelet op de bespreking tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 10.12.2014 – protocol
2014/08;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105,
181 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – wijzigen bijlage
1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De wijziging van bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden, wordt goedgekeurd en in bijlage aan deze beslissing gehecht.
Het gaat in casu om:
boekhouder – niveau B1-3: functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden
Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg per aangetekend schrijven worden
overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en aan het Vlaams ministerie van Bestuurszaken,
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel.
--------------D) Vaststelling verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2015 op een zaterdag of
zondag vallen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van personeel;
Gelet op de rechtspositieregeling met bijlagen van het gemeentepersoneel – Titel VI –
Hoofdstuk II, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18.12.2008 en gewijzigd bij
gemeenteraadsbesluit van 25.06.2009, 31.05.2012 en 21.11.2013;
Overwegende dat in 2015 volgende feestdagen op een zaterdag of een zondag vallen:
Zaterdag 11.07.2015
Zaterdag 15.08.2015
Zondag 01.11.2015
Zaterdag 26.12.2015

Gelet op volgend voorstel van het Managementteam dd. 20.10.2014:
- collectieve sluiting op vrijdag 15.05.2015 (dag na O.L.H. Hemelvaart)
- brugdag op maandag 20.07.2015 ter compensatie van 11.07.2015
Het is niet wenselijk om een vervangingsdag te voorzien vóór de datum van de effectieve feestdag.
De feestdagen van 15.08.2015, 01.11.2015 en 26.12.2015: toe te voegen bij het jaarlijks
vakantieverlof
Gelet op de besprekingen tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 14.11.2014 –
Protocol 2014/04;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – Vaststelling
verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2015 op een zaterdag of zondag vallen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De collectieve sluiting van vrijdag 15.05.2015 wordt vastgesteld.
Art.2.- De brugdag op maandag 20.07.2015 ter compensatie van 11.07.2015, wordt vastgesteld.
Art.3.- De feestdagen van 15.08.2015, 01.11.2015 en 26.12.2015: toe te voegen bij het jaarlijks
vakantieverlof
--------------Tweede voorwerp: Sport. – Statuten sportraad. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen van sport;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27 november 2008, waarbij de statuten van de
sportraad werden goedgekeurd:
Overwegende dat de statuten toe zijn aan herziening naar aanleiding van wijzigingen in het
ontwerp decreet dd. 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op de bespreking van de statuten in het Dagelijks Bestuur van de sportraad op
21 oktober 2014, waarbij een voorstel van nieuwe statuten werd besproken en positief geadviseerd;
Gelet op de bespreking van de statuten in de Algemene Vergadering van de sportraad op
25 november 2014;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012, houdende de ondersteuning en de stimulering van een
lokaal sportbeleid;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181
en 248 tot en met 260;
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie vindt het positief dat het advies van de
sportraad is gevraagd en gevolgd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming van het agendapunt: “Sport. – Statuten Sportraad Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De statuten van Sportraad Sint-Laureins worden goedgekeurd.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
BLOSO, Afdeling Subsidiëring, Arenberggebouw, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel
de gemeentelijke sportraad.
--------------Derde voorwerp: Jeugd. – Verlenging projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland en
toetreding van de gemeente Wachtebeke. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen van jeugd;
Gelet op de oprichtingsakte van projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland die op
4 maart 2003 te Zomergem verleden werd, in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing
dd. 28.11.2002;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2012 houdende de verlenging van de
projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland voor de termijn van drie jaar, uiterlijk tot 4 maart
2015;
Gelet op de vraag vanuit de kernvergadering van jeugdconsulenten uit het Meetjesland voor de
verlenging van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland;
Gelet op de voorziene ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen;
Gelet op de participatie van het project door de Provinciale Jeugddienst;
Gelet op de reeds gerealiseerde projecten, beschreven in het verlengingsdossier van de
projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland;
Gelet op het feit dat de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland zichzelf dient te
ontbinden indien er een grotere structuur Netwerk Meetjesland VZW operationeel wordt. Het
lidmaatschap van de gemeente en de financiering aan de Regionale Jeugddienst Meetjesland stopt
van zodra de Regionale Jeugddienst Meetjesland zich ontbindt en instapt in de nieuw op te zetten
Netwek Meetjesland VZW. Vanaf dat moment gaat diezelfde gemeentelijke bijdrage over aan de
nieuwe structuur Netwerk Meetjesland VZW;
Gelet op de vraag vanuit de gemeente Wachtebeke om toe te treden tot de projectvereniging
Regionale Jeugddienst Meetjesland volgens de notulen van de gemeenteraad van 30 oktober 2014;
Gelet op de goedkeuring van de statuten van de projectvereniging Regionale Jeugddienst
Meetjesland door de gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare,
Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem;
Gelet op artikel 6 uit de statuten van de Regionale Jeugddienst Meetjesland waarbij alle
deelnemende gemeenten van de projectvereniging het verzoek tot toetreding in hun gemeenteraden
dienen te bespreken en al dan niet te aanvaarden;
Gelet op de bespreking tijdens het burgemeestersoverleg dd. 15.11.2014 waarbij geadviseerd
werd om de jaarlijkse bijdrage van 2.500 euro te behouden;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012, houdende de ondersteuning en de stimulering van het
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, laatst gewijzigd op
18.01.2013;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 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 van het agendapunt: “Jeugd. – Verlenging projectvereniging
Regionale Jeugddienst Meetjesland en toetreding gemeente Wachtebeke - Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De verlenging van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland wordt
goedgekeurd voor de termijn van 3 jaar, uiterlijk tot 4 maart 2018.
Art. 2.- Een jaarlijkse bijdrage van 2.500 euro wordt voorzien in het budget en dit tot 2018.
Art. 3.- De toetreding van de gemeente Wachtebeke tot de projectvereniging Regionale Jeugddienst
Meetjesland wordt goedgekeurd.
Art. 4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeente Wachtebeke en aan de
Regionale Jeugddienst Meetjesland, Hofbouwstraat 1, 9930 Zomergem.
--------------Vierde voorwerp: Vlasbloem. – Wijziging gemeenteraadsbeslissing dd. 26.11.2009 betreffende
participatie overeenkomst en akkoord verkoop gronden. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen van ruimtelijke ordening en
huisvesting;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.11.2009 waarbij de participatie overeenkomst
tussen de gemeente, de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard en NV Huysman Promoties voor het
realiseren van de verkaveling en het akkoord verkoop gronden met bestemming sociale huisvesting
tussen de gemeente en de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard, werden goedgekeurd, gewijzigd
bij gemeenteraadsbeslissing dd. 28.06.2012, voor wat betreft het aantal loten;
Gelet op de mail dd. 20.03.2014 van Volkshaard waarin wordt medegedeeld dat de verkoop zal
gebeuren tegen de prijs van 40,00 euro/m² bruto oppervlakte, dit is zowel voor de netto te verkopen

oppervlakte als voor het aandeel in het openbaar domein, hetgeen een meerwaarde betekent voor de
gemeente van 120.000 euro ten opzichte van de gemeenteraadsbeslissing van 26.11.2009;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat daardoor wijzigingen worden aangebracht aan de
goedgekeurde participatie overeenkomst en het akkoord verkoop gronden met bestemming sociale
huisvesting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie verwijst naar de
gemeenteraadsbeslissing van 20.06.2013 betreffende de goedkeuring van het ontwerp technisch
dossier van deze verkaveling en vraagt of het verkoopbaarheidsattest in 2015 kan afgeleverd worden;
De heer Johan Francque, schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting antwoordt dat de
verkoopsverbintenis met de sociale huisvestingsmaatschappij ondertekend is en dat alle technische
werken kunnen starten begin 2015. De timing van het verkoopsattest is mogelijk tegen eind 2015
maar is afhankelijk van de weersomstandigheden;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat de werken kunnen gegund worden
aan de voordeligste bieder, zijnde de firma Coppens;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: ‘Vlasbloem. -participatie overeenkomst
en akkoord verkoop gronden met bestemming sociale huisvesting. – Wijziging”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De wijziging aan de participatie overeenkomst tussen de gemeente Sint-Laureins, de
Coöperatieve Vennootschap Volkshaard en NV Huysman Promoties, voor wat betreft de verkoopprijs
per vierkante meter, voor het realiseren van een verkaveling wordt goedgekeurd en als bijlage
gehecht bij deze beslissing.
Art.2.- De wijziging aan het akkoord verkoop gronden met bestemming sociale huisvesting tussen de
gemeente Sint-Laureins en de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard voor wat betreft de
verkoopprijs per vierkante meter, wordt goedgekeurd en als bijlage gehecht aan deze beslissing.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Coöperatieve Vennootschap
Volkshaard, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent en aan NV Huysman Promoties, Stationsstraat 83,
9900 Eeklo.
--------------Vijfde voorwerp: Vlasbloem. – Aanleg aardgas- en elektriciteitsnet voor openbare distributie en
oprichting van de openbare verlichtingsinstallatie. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door Johan Francque, schepen van ruimtelijke ordening;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28.05.2009 betreffende het principieel akkoord tot het
realiseren van de verkaveling Vlasbloem door de 3 partijen: het gemeentebestuur, de Coöperatieve
Vennootschap Volkshaard en NV Huysman Promoties;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2009 waarbij de participatie overeenkomst tussen
de gemeente, de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard en NV Huysman Promoties voor het
realiseren van de verkaveling en het akkoord verkoop gronden met bestemming sociale huisvesting
tussen de gemeente en de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard, werden goedgekeurd.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd.28.06.2012 waarbij het aantal loten werd gewijzigd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 18.12.2014 waarbij de verkoopprijs per m² werd
gewijzigd;
Gelet op artikel 4.5. van het goedgekeurd akkoord verkoop gronden met bestemming sociale
huisvesting, dat bepaalt dat de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard zal optreden als
opdrachtgevend bestuur bij de overheidsopdracht voor het aanstellen van de ontwerper, de aanleg
van de wegenis en riolering, nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen en de aanbesteding;
Gelet op de goedgekeurde participatie overeenkomst voor het realiseren van de verkaveling,
waarin de verdeelsleutel wordt vastgesteld, waarbij het gemeentelijke aandeel wordt bepaald op 27%;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 01.03.2012 waarbij het wegtracé voor de verkaveling
Vlasbloem werd goedgekeurd;
Overwegende dat de aanleg van een aardgas-en elektriciteitsnet voor openbare distributie en
oprichting van de openbare verlichtingsinstallatie in de verkaveling noodzakelijk is;

Gelet op het schrijven d.d. 21.10.2014 met referentie 256230-2/SDB van Eandis, Bomastraat
11, 9000 Gent waarbij ons de voorwaarden en de berekening van het gemeentelijk aandeel van 27%
wordt overgemaakt als volgt:
Uitbreiden distributienetten binnen verkaveling
Laagspanningsnet:
€ 9.912,08 - vrij van btw
Openbaar verlichtingsnet:
€ 2.387,09 - vrij van btw
Lage druk gasnet:
€ 13.664,86 - vrij van btw
Uitbreiden distributienetten buiten verkaveling
Elektriciteit forfaitair 12,5 lot(en) x €500 :
€ 6.260,87 - vrij van btw
Studiekosten
Elektriciteit:
€ 710,21 – 21% btw inclusief
Gas:
€ 236,74 – 21% btw inclusief
Openbare verlichting
Palen en armaturen:
€ 11.208,77– btw medecontractant
Aansluitkosten:
€ 1.129,95 – btw medecontractant
Recyclagebijdrage:
€ 1,43 – 21% btw inclusief
Totaalbedrag van de werken:
€ 45.512,01 btw inbegrepen
Overwegende dat het nodige krediet voorzien wordt in het budget van 2015 onder algemeen
rekeningnummer GBB-CBS/0930-00/224007;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181, 186
en 248 tot en met 260;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat de vraag aan Eandis werd gesteld
om de traditionele verlichting te vervangen door Led verlichting. Op 18.12.2014 werden de nieuwe
prijzen overgemaakt met referentie 256230-4/SDB. Hierdoor wordt de kostprijs met 4.500 euro
verminderd. Bijkomende voordelen zijn minder verbruik, mogelijkheid tot dimmen en intelligent
verlichten;
De heer Franky Cornelis, lid van de CD&V-fractie vindt dit een positieve wending in het
dossier en vraagt of ook de andere partners hiervan op de hoogte zijn gesteld en of ze akkoord zijn.
Hij vraagt tevens naar het lichtplan en of de verlichting ter hoogte van het nieuw in te richten educatief
terrein behouden werd, ook omwille van het veiligheidsgevoel;
De heer Franki Van de Moere antwoordt hierop:
- Er werd niks gewijzigd aan het oorspronkelijke plan. Er zijn 6 verlichtingspunten opgenomen op het
plan langsheen de aan te leggen voetweg.
- De optie intelligent verlichten zal zeker in overweging genomen worden in het kader van de
energieschaarste;
- De andere partijen hebben dit nog niet goedgekeurd maar gezien de kostprijs minder is dan
oorspronkelijk geraamd, zal dit vermoedelijk geen probleem zijn.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Verkaveling Vlasbloem: definitieve
voorwaarden voor de aanleg van een aardgas-en elektriciteitsnet voor openbare distributie en
oprichting van de openbare verlichtingsinstallatie”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- In de verkaveling Vlasbloem worden volgende werken goedgekeurd:
Uitbreiden distributienetten binnen verkaveling
Laagspanningsnet:
€ 9.912,08 - vrij van btw
Openbaar verlichtingsnet:
€ 2.387,09 - vrij van btw
Lage druk gasnet:
€ 13.664,86 - vrij van btw
Uitbreiden distributienetten buiten verkaveling
Elektriciteit forfaitair 12,5 lot(en) x €500:
€ 6.260,87 - vrij van btw
Studiekosten
Elektriciteit:
€ 710,21 – 21% btw inclusief
Gas:
€ 236,74 – 21% btw inclusief
Openbare verlichting
Palen en armaturen:
€ 6.873,00– btw medecontractant
Aansluitkosten:
€ 984,15– btw medecontractant
Recyclagebijdrage:
€ 0,07 – 21% btw inclusief
Totaalbedrag van de werken:
€ 41.029,08 btw inbegrepen.
Art.2.- Het nodige krediet wordt voorzien in het budget van 2015.
Art.3.- Aan Eandis wordt de opdracht gegeven deze werken uit te voeren.
Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan

- Imewo, Bomastraat 11, 9000 Gent
- Coöperatieve Vennootschap Volkshaard, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent
- NV Huysman Promoties, Stationsstraat 83, 9900 Eeklo
- de financiële dienst
--------------Zesde voorwerp: Politiezone Meetjesland Centrum. – Dotatie met betrekking tot het dienstjaar
2015. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat de begroting van de politiezone Meetjesland-Centrum ten laste komt van de
verschillende gemeenten van de zone en van de federale staat;
Gelet op de door de minister goedgekeurde verdeelsleutel als volgt: Eeklo 68,47 %, Kaprijke
15,46 % en Sint-Laureins 16,07 %;
Gelet op de beslissing van de politieraad dd. 09.12.2014 waarin voor de begroting van het
dienstjaar 2015 aan de gemeente volgende dotatie wordt gevraagd:
gewone begroting:
662.978,66 euro
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone dient vastgesteld te worden in
een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit, vooraleer zowel de zone als de gemeente zelf een beslissing
treffen over hun budget;
Gelet op artikel 40 van de wet op de geïntegreerde politie (WGP) dat bepaalt dat in de
meergemeente zone de begroting van het lokaal politiekorps wordt goedgekeurd door de politieraad,
overeenkomstig de door de koning bij een in Ministerraad overgelegd besluit, vastgestelde minimale
begrotingsnormen;
Gelet op artikel 71 van de WGP dat bepaalt dat de besluiten voor goedkeuring moeten
overgemaakt worden aan de heer Gouverneur;
Gelet op artikel 250bis van de WGP dat bepaalt dat elke gemeenteraad de dotatie met
betrekking tot het fiscale dienstjaar dient goed te keuren;
Gelet op het decreet van 15.07.2002 houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993
houdende regeling, voor het Vlaams gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 dd. 27.09.2002 betreffende het administratief toezicht op
de gemeenten en de politiezones. – Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet
van 15 juli 2002;
Gelet op de omzendbrief BA 2006/01 dd. 13.01.2006 betreffende Gemeentedecreet en
Provinciedecreet – inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 dd. 22.03.2013 en BB 2014/4 dd. 05.09.2014 betreffende
strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus, in het
bijzonder 4 3.2. – bijdragen aan andere politieke rechtspersonen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181, 186
en 248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat de timing niet helemaal
correct is en dat de dotatie eerst op de gemeenteraad dient te worden besproken en daarna op de
politieraad. Tevens vraagt hij naar de aanname van 60.000 euro en hoe deze zal gefinancierd worden,
via eigen middelen of een lening?;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat dit bedrag voorzien is voor
het politiegebouw: renovatie of nieuwbouw;
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën, vult aan dat er nog geen enkele
beslissing is gevallen over de financiering van dit gebouw maar dat gemeente Sint-Laureins hierop op
deze manier anticipeert, door een bedrag van 60.000 euro te voorzien vanaf 2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Politiezone Meetjesland Centrum.
Goedkeuring dotatie met betrekking tot het fiscale dienstjaar 2015”;
Gelet op uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De dotatie van de gemeente Sint-Laureins voor de begroting 2015 van de politiezone
Meetjesland-Centrum wordt, overeenkomstig de goedgekeurde verdeelsleutel, goedgekeurd als volgt:
gewone dotatie: 662.978,66 euro.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de politiezone MeetjeslandCentrum, Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo, de Federale Directie Politiezaken en Wapens,

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en per aangetekend schrijven aan de heer Gouverneur van Ooste
Vlaanderen, 2 directie – dienst 24: lokale besturen – fiscaliteit, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
--------------Zevende voorwerp: OCMW – Aanpassing meerjarenplanning 2014-2019. – Kennisname.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie door de heer Tom Lacres,
voorzitter OCMW-schepen;
Hij bespreekt:
Seniorenbeleid
- Dorpsrestaurant
- Keuken WZC
- Aankoop vaatwasmachine keuken WZC
- Herinrichting polyvalente zaal
Woon-en zorgdienstverlening
- Binnenwerken:
- schilderwerken
- luchtgroepen
- brandveiligheid
- Informatisering:
- elektronisch zorgdossier
- oproepsysteem en telefonie (WIFI)
- elektronische uurroosters
- Buitenwerken:
- verlichting
- fietsenstalling
- afvalcontainers
- isolatie
- Materiaal
- Werkkledij
- elektrische bedden
- tillift
- pottenwasser
Gebouwen
- Sociaal huis: integratie gemeente en OCMW?
- Opfrissen burelen sociale dienst
- Digitalisering
- Sluiting LOI
- Crisiswoning – crisisappartement – doorgangswoning
Financieel
- Personeel: aanwering boekhouder niv B – 50% gemeente-50%OCMW
- OCMW
- toelage gemeente
- gemeentefonds
- dienstverlening
- WZC
- opnamebeleid
- dagprijs
- personeelsbeleid
- dienstverlening
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019 van
het OCMW wordt goedgekeurd;
Gelet op het ontwerp gewijzigd meerjarenplan voor de periode 2014-2019, bestaande uit een
strategische nota en een financiële nota;
Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 24.10.2014;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 13.11.2014 waarbij het aangepast
meerjarenplan 2014-2019, omvattende een strategische nota en een financiële nota wordt
goedgekeurd. De gemeentelijke bijdragen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 19.12.2013,
blijven ongewijzigd;

Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25.06.2010 met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(BVR BBC);
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 dd. 22.03.2013 en BB 2014/4 dd. 10.09.2014 van het
Vlaams ministerie van Bestuurszaken betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 20142019 en de budgetten 2015;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, bedankt de voorzitter voor de
uitvoerige uiteenzetting. Zij stelt vast dat door het nieuw bestuur grotendeels op de ingeslagen weg
wordt verdergegaan en dat de projecten die reeds werden opgestart bij het vorig bestuur, verder gezet
worden.
Zij formuleert volgende vragen:
- Bij de opfrissing van de burelen van de sociale dienst stelt zij zich vragen hoe de privacy zal
gegarandeerd worden;
- Sociaal huis: integratie gemeente – OCMW: hierover blijft alles zeer vaag en onduidelijk. Het project
SAC was de beste oplossing voor integratie school – gemeente en OCMW;
- Kan er verduidelijking gegeven worden bij BD7 – gelijkblijvend beleid ACT-0, niet gespecifieerde
actie met een bedrag van 70.000 euro en ACT-63: omvormen sociale dienst en sociaal huis. Hiervoor
is in 2015 een bedrag van 400.000 euro en in 2016 125.000 voorzien;
De heer Tom Lacres antwoordt hierop dat de realisaties geen verderzetting zijn van het beleid
van de vorige legislatuur:
- Het concept van het dorpsrestaurant lag in de vorige legislatuur ooit ter tafel maar is nu in een
andere vorm gerealiseerd;
- Er staan talrijke nieuwe projecten op stapel: schilderwerken, herschilderen van de kamers,
vaatwasmachine keuken WZC, herinrichten polyvalente zaal, enzovoort;
- Als een lokaal van de sociale dienst wordt herschilderd, zal de betrokken dienst tijdelijk gehuisvest
worden in de oude verpleegpost, waardoor de privacy gewaarborgd is;
- Over het sociaal huis en integratie gemeente-OCMW is er nog geen beslissing genomen. Er liggen
nog verschillende scenario’s open. Hiervoor wordt er begin 2015 door de VVSG een studiedag
georganiseerd;
- Hij verwijst naar de vorige legislatuur waarbij er plannen waren om eerst het LOI om te vormen tot
een sociaal huis en later plannen om het SAC te realiseren. Eind 2012 was er niets gerealiseerd;
- Het doel met het bedrag van 70.000 euro moet hij navragen. Hij kan hier geen pasklaar antwoord op
geven;
Mevrouw Martine Cools repliceert:
dat er geen plannen waren om in het LOI een sociaal huis in te richten, enkel een summier
voorontwerp. Het is niet de schuld van het bestuur dat de werken aan het SAC niet zijn
aangevat in 2012.
het herschilderen van de kamers en het herinrichten van de polyvalente zaal is wel een
verderzetting van het beleid van de vorige legislatuur.
dat zij zich zorgen maakt over de stijging van de ligdagprijs van het rustoord. In de vorige
legislatuur werd de dagprijs geïndexeerd,in de huidige legislatuur wordt de dagprijs structureel
verhoogd.
De heer Tom Lacres antwoordt hierop dat de dagprijs met 2 euro werd verhoogd omdat er
momenteel geen indexering is. Dit is noodzakelijk om onder andere de personeelskosten te kunnen
betalen. Deze prijs is zeker niet de duurste, wij zitten in de middenmoot ten opzichte van de
omliggende rustoorden.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De gemeenteraad neemt kennis van het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW,
omvattende een strategische nota en een financiële nota. De gemeentelijke bijdragen, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad op 19.12.2013, blijven ongewijzigd.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.
--------------Achtste voorwerp: OCMW – Budget 2015 – Kennisname.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen aan de hand van
de power-point presentatie zoals reeds hoger omschreven;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019,
bestaande uit een strategische nota en een financiële nota, wordt goedgekeurd en waarbij de
gemeentelijke bijdrage voor het werkjaar 2015, 587.895,00 euro bedraagt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.12.2014 betreffende de kennisname van het
aangepast meerjarenplan 2014-2019. De gemeentelijke bijdragen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 19.12.2013, blijven ongewijzigd;
Gelet op het voorliggend budget 2015 van het OCMW, bestaande uit een beleidsnota, een
financiële nota en een toelichting;
Gelet op het collegebesluit dd. 24.10.2014, waarbij gunstig advies werd verleend aan het
ontwerp OCMW budget 2015;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 13.11.2014 waarbij het budget 2015 wordt
vastgesteld;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25.06.2010 met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en het besluit van de Vlaamse regering van 23.11.2012;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 dd. 22.03.2013 en BB 2014/4 dd. 10.09.2014 van het
Vlaams ministerie van Bestuurszaken betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 20142019 en de budgetten 2015;
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 gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van het OCMW.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.
--------------Negende voorwerp: Fiscaliteit: Belasting op de afgifte van administratieve stukken door de
dienst stedenbouw en milieu. – Wijziging.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen voor Ruimtelijke Ordening.;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2013 betreffende de belasting op de afgifte van
administratieve stukken door de dienst Stedenbouw en Milieu;
Gelet op de bespreking op de gemeenteraad op 16.10.2014 van de vergoeding voor het
afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels, waarbij werd meegedeeld dat wordt
nagedacht over het invoeren van een maximum bedrag en waarbij het dossier werd verdaagd naar
een volgende zitting;
Overwegende dat, naar analogie met andere gemeenten, de belasting op het verlenen van
stedenbouwkundige uittreksels, uittreksels uit het plannenregister en vergunningenregister en op de
notarisbrief bij gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 werd aangepast naar een forfaitair
bedrag per groep van rechtstreeks aaneensluitende percelen, bij wege van huidige wijziging van het
belastingreglement beperkt tot een maximumbedrag per aanvraag;
Gelet op het voorstel om volgende wijziging door te voeren:
d. aanvraag stedenbouwkundig uittreksel:
stedenbouwkundig uittreksel (= een uittreksel uit het plannenregister + een uittreksel uit het
vergunningenregister): 100,00 euro per groep van één of meerdere rechtstreeks aaneensluitende
percelen, met een maximum van 1.200,00 euro per aanvraag
e. uittreksel plannenregister: 50,00 euro per groep van één of meerdere rechtstreeks aaneensluitende
percelen, met een maximum van 600,00 euro per aanvraag
f. uittreksel vergunningenregister: 50,00 euro per groep van één of meerdere rechtstreeks
aaneensluitende percelen, met een maximum van 600,00 euro per aanvraag
g. notarisbrief: 50,00 euro per groep van één of meerdere rechtstreeks aaneensluitende percelen,
met een maximum van 600,00 euro per aanvraag
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010;

Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 van 10 juni 2011 betreffende coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43,181 en 248
tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie is blij dat het bedrag beperkt wordt
want hiermee is voor een stuk tegemoet gekomen aan de vraag. Het gaat hier echter nog steeds over
een belastingverhoging en daarom zal de CD&V-fractie zich onthouden;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit – Belasting op de afgifte van
administratieve stukken door de dienst Stedenbouw en Milieu - Wijziging”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Stemmen ja: De heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof
Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon
Onthoudingen: De heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art.1.- Vanaf 01.01.2015 tot en met 31.12.2019 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op de
afgifte van administratieve stukken door de dienst stedenbouw en milieu.
Art.2.- De belasting is verschuldigd:
a) aanvraag stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning: door de persoon die de aanvraag doet
of door de persoon die de vergunning verkrijgt
b) openbaar onderzoek stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning: door de persoon die de
aanvraag doet of door de persoon die de vergunning verkrijgt
c) meldingen: door de persoon die de melding verricht
d) aanvraag stedenbouwkundig uittreksel, stedenbouwkundig attest of planologisch attest: door de
persoon die de aanvraag doet of door de persoon die het uittreksel of het attest verkrijgt
e) aanvraag milieuvergunning: door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het indienen
van de aanvraag
f) uittreksel plannenregister: door de persoon die de aanvraag doet of door de persoon die het
uittreksel verkrijgt
g) uittreksel vergunningenregister: door de persoon die de aanvraag doet of door de persoon die het
uittreksel verkrijgt
h) afgifte notarisbrief: door de persoon die de aanvraag doet of door de persoon die het uittreksel
verkrijgt
i) afgifte regularisatievergunning/regulariserende melding: door de persoon die de aanvraag doet of
door de persoon die de vergunning verkrijgt
Art.3.- De belasting wordt vastgesteld als volgt:
a) aanvraag stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning:
- aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning: 25,00 euro/aanvraag, met uitzondering van
de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning uitsluitend voor het rooien van bomen:
gratis
- aanvraag tot verkavelingsvergunning: 25,00 euro/bouwlot
b) openbaar onderzoek stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning:
- openbaar onderzoek stedenbouwkundige vergunning: 6,00 euro per aangetekende
zending, met een minimum van 25,00 euro
- openbaar onderzoek verkavelingsvergunning: 6,00 euro per aangetekende zending, met
een minimum van 25,00 euro
c) meldingen: 25,00 euro/melding
d) aanvraag stedenbouwkundig uittreksel, stedenbouwkundig attest of planologisch attest:
- stedenbouwkundig uittreksel (= een uittreksel uit het plannenregister + een uittreksel uit het
vergunningenregister): 100,00 euro per groep van één of meerdere rechtstreeks
aaneensluitende percelen, met een maximum van 1.200,00 euro per aanvraag
- stedenbouwkundig attest: 25,00 euro/aanvraag
- planologisch attest: 25,00 euro/aanvraag
e) uittreksel plannenregister: 50,00 euro per groep van één of meerdere rechtstreeks
aaneensluitende percelen, met een maximum van 600,00 euro per aanvraag
f) uittreksel vergunningenregister: 50,00 euro per groep van één of meerdere rechtstreeks
aaneensluitende percelen, met een maximum van 600,00 euro per aanvraag

g) notarisbrief: 50,00 euro per groep van één of meerdere rechtstreeks aaneensluitende percelen,
met een maximum van 600,00 euro per aanvraag
h) afgifte regularisatievergunning/regulariserende melding:
- voor een aanvraag waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling vereist is: 250,00 euro
- voor een aanvraag voor terreinaanlegwerken of technische werken: 2,00 euro / m² met een
minimum van 500,00 euro
- voor een aanvraag waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is: 3,00 euro / m³
bruto-volume met een minimum van 500,00 euro
i) aanvraag milieuvergunning:
- voor de inrichtingen door het VLAREM I gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen
aan een milieueffectrapport en/of veiligheidsrapport: 125,00 euro per inrichting +
publicatiekosten + kosten voor deskundigen
- voor de inrichtingen door het VLAREM I gerangschikt in eerste klasse: 125,00 euro per
inrichting + publicatiekosten
- voor de inrichtingen door het VLAREM I gerangschikt in tweede klasse: 50,00 euro per
inrichting
- voor de inrichtingen door het VLAREM I gerangschikt in tweede of derde klasse –
mededeling kleine verandering: 50,00 euro per inrichting
- voor de inrichtingen door het VLAREM I gerangschikt in tweede of derde klasse – melding
overname bestaande inrichting: 50,00 euro per inrichting
- voor de inrichtingen bedoeld in artikel 1,8° van het VLAREM I (tijdelijke inrichtingen): 50,00
euro per inrichting
- voor de inrichtingen door het VLAREM I gerangschikt in derde klasse: 25,00 euro per
inrichting
Art.4.- De belasting moet op rekening van de gemeente betaald worden via overschrijving.
Art.5.- Een stedenbouwkundige vergunning, een stedenbouwkundig uittreksel of attest, een
planologisch attest, een verkavelings- of een milieuvergunning, een uittreksel uit het
vergunningenregister of plannenregister, een notarisbrief en een regularisatievergunning /
regulariserende melding kan pas worden verkregen na betaling van het verschuldigde bedrag.
Art.6.- De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de datum van de contante inning. Als een contantbelasting niet kan worden geïnd,
wordt de belasting een kohierbelasting. Het bezwaarschrift moet dan ingediend worden binnen een
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending
van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art.7.- Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2013 betreffende de belasting op de afgifte van
administratieve stukken door de dienst stedenbouw en milieu, wordt opgeheven vanaf 01.01.2015.
Art.8.- Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Art.9.- Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de
heer Gouverneur, in toepassing van artikel 253§1 van het gemeentedecreet.
--------------De zitting wordt geschorst van 21.50 uur tot 22.00 uur
--------------Tiende voorwerp: Gemeente. – Budgetwijziging 2014. – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie door de heer Hugo Coene,
schepen van financiën;
Hij overloopt de budgetwijziging 2014 ten opzichte van het initiële budget 2014 als volgt:
- exploitatie-inkomsten
Globaal: de inkomsten blijven op hetzelfde niveau
Lagere aanvullende personenbelasting (-76)
Hogere inkomsten uit belasting/retributies op leegstand (10), administratieve prestaties (18),
bouwaanvragen (5)
Eenmalige werkingssubsidie waterbeleid (+30)
-exploitatie-uitgaven
Globaal: beperkte stijging met 84.000 euro = 1,1 %

Werkingsuitgaven zijn onder andere informatica (15), containers en werkingsuitgaven school (13),
sanering kreken en waterbeleid (30), sportkampen (10)
- Overzicht van de voornaamste verwezenlijkingen van het investeringsprogramma 2014
- Overzicht van de investeringsinkomsten
Besluit begroting 2014:
- De expoitatiebegroting is onder controle
- Het investeringsprogramma werd uitgevoerd
- Er is een positieve auto financieringsmarge van ongeveer 300.000 euro
- De kasbasis bedraagt ongeveer 3 miljoen euro.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 20 december 2012 waarbij de
beleidsdomeinen werden vastgesteld;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij het budget 2014 werd
vastgesteld;
Gelet op de voorliggende budgetwijziging voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en
het liquiditeitenbudget;
Overwegende dat ook de financiële toestand werd opgenomen in de daartoe bestemde
schema’s;
Gelet op de staat van het financieel evenwicht waarbij het resultaat op kasbasis
3.177.031,86 euro en de autofinancieringsmarge 298.738.95 euro bedraagt;
Overwegende dat het voorontwerp van de budgetwijziging
werd besproken in het
managementteam van 25 november 2014. Er werd in consensus een positief advies verleend;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(BVR BBC);
Gelet op beslissing van de gemeenteraad dd. 31 mei 2012 houdende de beslissing om vanaf
1 januari 2013 het Besluit van de Vlaamse regering m.b.t. de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en alle geldende
nieuwe regelgeving in verband met BBC in te voeren;
Gelet op de omzendbrief BB2012/1 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
d.d. 20 juli 2012 betreffende de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de
budgetten 2013 van de gemeenten en de OCMW’s van het Vlaams Gewest;
Gelet op de instructies voor de meerjarenplannen en de budgetten voor 2013 van de besturen
die vanaf het financieel boekjaar 2011, 2012 of 2013 de beleids- en beheerscyclus toepassen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie formuleert volgende vragen:
- Leningslast: zijn de oude leningen herbekeken?
- BeNeLadies Tour: initieel was er 7.500 euro voorzien, na budgetwijziging kost de organisatie
12.073 euro. Dit is evenveel als de jaarlijkse subsidie voor het dorpshuis Watervliet, het bedrag aan
subsidie dat wordt uitbetaald aan de sportraad en het bedrag dat aan de feestcommissies wordt
uitbetaald voor de gemeentelijke kermissen.
De heer Hugo Coene antwoordt hierop:
- Er is een herziening gebeurd voor de grootste lening
De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor sport, vult aan:
- De BeNeLadies Tour werd voor de eerste keer georganiseerd in 2014. Het werd een succes maar
het aandachtspunt was vooral de sponsoring. Deze kon beter ingevuld worden.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat voor de verkoop van de
grond in de Jeronimus Lauwerijnstraat een krediet was voorzien van 85.000 euro. Na wijziging is dit
krediet geschrapt. In het budget 2015 is maar 60.000 euro opgenomen. Hij vraagt hiervoor een
verklaring.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie vraagt naar het bedrag van 30.000 euro
- ontvangsten voor lokaal waterbeleid. Zij vraagt om verduidelijking.
De heer Hugo Coene geeft volgende antwoorden:
- Het betreft hier een sociale kavel. Dit bedrag is aangepast in overleg met de sociale
huisvestingsmaatschappij. Zij hebben dit dossier in handen. Dit bedrag is een realistische raming.
- Het bedrag van 30.000 euro voor lokaal waterbeleid is een eenmalige ontvangst. De details voor de
aanwending heeft hij niet in zijn bezit maar dit zal overgemaakt worden aan de CD&V-fractie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeente. - Budgetwijziging 2014 –
Vaststelling’;

Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Stemmen ja: De heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof
Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon
Onthoudingen: De heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art.1.– De budgetwijziging 2014 wordt vastgesteld.
Art.2.- Een papieren exemplaar van de budgetwijziging 2014 wordt overgemaakt aan het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur (ABB), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De digitale rapportering gebeurt
via het digitaal loket mijn.binnenland-vlaanderen.be .
--------------Elfde voorwerp: Gemeente. – Aanpassing meerjarenplanning 2014-2019. – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie door de heer Hugo Coene,
schepen van financiën;
Hij overloopt de actualisatie van het meerjarenplan als volgt:
Aannames financïele planning:
- Aannames met betrekking tot de uitgaven
- Aannames met betrekking tot de inkomsten
- Investeringsprogramma 2015-2019
- Besluit Meerjarenplan 2015-2019:
De meerjarenplanning blijft onder controle: elk jaar positieve auto financieringsmarge en positieve
kasbasis
Het investeringsprogramma volgt de planning.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20.12.2012 waarbij de beleidsdomeinen werden
vastgesteld;
Gelet op het voorliggende ontwerp van aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit:
- een strategische nota;
- een financiële nota bestaande uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het
financiële evenwicht ;
- de toelichting bij het meerjarenplan;
Overwegende dat de gemeente door de koppeling van deelrapportcodes aan de acties met
betrekking tot bibliotheek, cultuur, jeugd en sport wenst in te tekenen op de Vlaamse
beleidsprioriteiten en een aanvraag tot het verkrijgen van subsidies indient bij de bevoegde
administraties;
Gelet op de besprekingen met het managementteam van 25.11.2014;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder titel IV, planning en financieel
beheer en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en latere wijzigingen (BVR BBC);
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 en het ministerieel besluit van
26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn (MB BBC);
Gelet op de omzendbrief BB2013/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
d.d. 22.03.2013 betreffende de instructies voor het opstellen van strategische meerjarenplanning
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
dd. 24.10.2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
d.d. 05.09.2014 betreffende de instructies voor het aanpassen van de meerjarenplanning 2014-2019
en opmaak budget 2015 volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het decreet dd. 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder
in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen
aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;

Gelet op het decreet dd. 06.07.2012 betreffende lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 26.10.2012 ter uitvoering van het decreet
van
6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het decreet lokaal jeugdbeleid dd. 06.07.2012 houdende de ondersteuning en de
stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 21.12.2012 ter uitvoering van het decreet van
6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van
het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 09.11.2012 houdende de bepaling van de
Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid;
Gelet op het decreet dd. 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 16.11.2012 betreffende de uitvoering van het
decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
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: “Aanpassing meerjarenplan 2014-2019
– vaststelling”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Stemmen ja: De heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof
Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon
Onthoudingen: De heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art.1.– De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit:
Een aanpassing van de strategische nota;
Een aanpassing van de financiële nota;
De toelichting bij het meerjarenplan.
wordt vastgesteld.
Art.2.- Een papieren exemplaar van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt
overgemaakt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), Gouvernementstraat 1, 9000
Gent. De digitale rapportering gebeurt via het digitaal loket mijn.binnenland-vlaanderen.be .
--------------Twaalfde voorwerp: Gemeente. – Gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het
dienstjaar 2015. – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor toerisme, vraagt om een aanpassing van de
toelage aan Toerisme Meetjesland. In het voorliggende ontwerp is een bedrag van 2.848 euro
voorzien. Hij stelt voor om de toelage voor Toerisme Meetjesland, die op voorstel van het
burgemeesteroverleg werd gereduceerd tot 80% van de gevraagde toelage, toch op 100% te
behouden, met name 3.560 euro. Onze gemeente wordt immers in talrijke projecten gesteund en
begeleid door Toerisme Meetjesland. In hun Masterplan is het krekengebied vernoemd als hefboom
voor de uitwerking van Toerisme is in deze regio;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie antwoordt hierop dat zij dit agendapunt
zullen goedkeuren. De ondersteuning van plaatselijke verenigingen is zeer belangrijk. Ze is ook
akkoord met de voorgestelde wijziging van subsidie aan Toerisme Meetjesland.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke toelagen en nietverplichte uitgaven voor het dienstjaar 2015.
Gelet op de uitslag van de stemming;
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art.1.- Voor het dienstjaar 2015 wordt de lijst van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte
uitgaven vastgesteld als volgt:
Werkingssubsidies

1.801.137,00

Beleidsdomein: LEVEN
1.528.673
Politiediensten

0408-00 /649400

662.979

Bijdrage politiezone

Brandweer

0418-00 /649200

227.678

Bijdrage brandweer

Kerkbesturen

0790-00 /649111

14.226

Onderwijs

0800-00 / 615520

1.000

0889-00 / 612660

12.000

0800-00 / 649105

1.500

0820-00 / 615520

350

Sociale bijstand

0907-00 /649300

587.895

Overige gezinshulp

0949-00 / 649113

1.500

Kinderopvang

0945-00 / 615400

500

Opvoedingsondersteuning

0944-00 / 649114

2.920

Bijdrage werkingskosten kerkbesturen

Receptie- en representatiekosten

Flankerend onderwijsbeleid (vrij onderwijs)
Toelage 6 oudercomités
250

Vrije basisschool De Schakel Sint-Laureins

250

Vrije basisschool De Schakel Sint-Margriete

250

Gemeenteschool De Regenboog Sint-Laureins

250

Gemeenteschool De Regenboog Watervliet

250

Kleuterschool De Kangoeroe (De Buidel)

250

Vrije basischool De Springplank

Receptie- en representatiekosten muziekschool

Bijdrage OCMW

Geboortepremies

Werkingskosten lokaal overleg kinderopvang

Toelagen aan instellingen met sociale kenmerken

en ontwikkelingssamenwerking

300
2.620

0951-00/649115

Sociale geneeskunde

0980-00 / 649117

Fonds sociale werken
Toelagen voor ontwikkelingssamenwerking

3.250

Dienstencentrum

Kruiskenshoeve

1.100

11.11.11.-actie

1.100

Ontwikkelingsproject met scholen (ACT-251)

300

Plan kindje (ACT-186)

750

Fonds ontwikkelingssamenwerking

12.500

Dorpshuis (VZW leerwerkbedrijven)

375

Toelagen aan instellingen voor sociale en preventieve
geneeskunde
125

Rode Kruis Sint-Laureins

125

Rode Kruis Watervliet

125

Ziekenzorg het Noorden

Beleidsdomein: WERKEN EN ONDERNEMEN
6.067
Nijverheid

0510-00 / 615400

5.317

Land-, tuin- en bosbouw

0530-00 / 649104

750

Netwerk Meetjesland

500

Werkingstoelage landbouwraad

250

Ponykeuring

Beleidsdomein: WONEN EN BOUWEN
11.245
Overig woonbeleid

0629-00 / 615400

11.245

Toelagen voor huisvesting
9.172

Woonwijzer Meetjesland (ACT-110)

2.073

Sociaal verhuurkantoor

Beleidsdomein: Milieu
127.444
Overig waterbeheer

0319-00 / 649102

119.870

Milieu

0320-00 / 615400

3.824

Bijdrage aan de polders (ACT-137)

1.330

Regionaal Landschap Meetjesland

1.994

Kringwinkel

500

0320-00 / 649120

Werkingstoelage milieuraad

3.750

Premies grote regenwaterputten (10.000 liter)

0520-00 / 615520

1.500

Receptie- en representatiekosten

0520-00 / 615400

4.598

Beleidsdomein: Vrije tijd
127.708
Toerisme

3.560

Toelage toerisme Meetjesland

1.000

Werkingstoelage toeristische raad

750

Jeugd

0750-00 / 615400

2.857
2.500

0750-00 / 649107

Zwinregio (ACT-218)

Regionale Jeugddienst Meetjesland

357

Vereniging Vlaamse Jeugddienst

500

Werkingstoelage jeugdraad

14.121

Toelagen aan jeugdverenigingen

1.240

Jeugddag verbroederingsgemeenten (ACT-184)

2.000

Speelpleinwerking Sint-Laureins

250

KSA-VKSJ Bentille - Sint-Jan-In-Eremo

250

Jeugdhuis Opsenter

250

KLJ Sint-Margriete

250

KAJ Watervliet

300

Vervoer kampmateriaal

9.081

Toelage Min.Vl.Gem. verdeeld door jeugdraad volgens
gemeentelijk subsidiereglement (ACT-153)

Cultuur

0709-00 / 613152

1.500

0709-00 / 615520

600

0709-00 / 615400

1.994

0709-00 / 649108

20.445

750

Herdenking 1914-1918 (ACT-171)

750

Herdenking 1940-1945 (ACT-171)

Receptie- en representatiekosten

Intergemeentelijk cultuurbeleid - Comeet

1.000

Werkingstoelage cultureel adviesorgaan

500

Werkingstoelage beheersorg. Gemeenschapscentr. De Meet

1.750

Erfgoedactiviteiten (o.a. open monumenten dag) (ACT-170)

Toelagen voor culturele activiteiten

750

Vlaanderen Feest! (ACT-168)

600

Cultuurprijs (ACT-168)

500

Week amateurkunsten (ACT-168)

1.000

Bijzondere toelage (ACT-168)

Toelage aan socio-culturele verenigingen: 1.650
100

Landelijke Gilde Sint-Laureins

100

Landelijke Gilde Watervliet/Waterland-Oudeman

100

Landelijke Gilde Sint-Jan-In-Eremo

100

Landelijke Gilde Sint-Margriete

100

K.V.L.V. Sint-Laureins

100

K.V.L.V. Watervliet

100

K.V.L.V. Sint-Jan-In-Eremo

100

K.V.L.V. Sint-Margriete

100

K.V.L.V. Waterland-Oudeman

100

Femma Bentille

150

Davidsfonds

125

Gezinsbond Sint-Laureins

125

Gezinsbond Watervliet

125

Gezinsbond Sint-Jan-In-Eremo

125

Gezinsbond Waterland-Oudeman en Sint-Margriete

Toelage aan culturele verenigingen: 3.100
750

Fanfare "Sint-Michaelsband" Sint-Laureins

400

Eendragt maekt magt Watervliet

750

Nooit Gedacht Bentille

100

Zangkoor Sint-Laurentius

100

OKRA-koor Sint-Laureins

100

Gemengd koor Watervliet

100

Jeronimuskoor Watervliet

100

Vrienden van Watervliet

100

Zangkoor Sint-Jan/Bentille

100

Reynaertkoor Waterland-Oudeman

500

Toneelkring "tsat" Sint-Laureins

1.600

Feesten en plechtigheden

Sport

Werkingssubsidie socio-culturele en culturele
verenigingen (ACT-152)
Toelage aan ontspannings- en educatieve
instellingen: 7.995

250

Plattelandsklassen

250

NatuurMilieuEducatief centrum Mondina

400

Verbroederingsgemeenten

500

Seniorenraad

175

OKRA Sint-Laureins

115

OKRA Watervliet

115

OKRA Sint-Jan-In-Eremo

115

Vereniging Gepensioneerden Sint-Margriete

75

Senioren Landelijke Gilde - K.V.L.V.

1.000

Parochiezaal Sint-Laureins

1.000

Parochiezaal Sint-Jan-In-Eremo

2.000

Parochiezaal Waterland-Oudeman

1.000

Parochiezaal Watervliet

1.000

Parochiezaal Sint-Margriete

0710-00 / 615520

20.000

Algemene receptie- en representatiekosten

0710-00 / 649109

17.195

Toelagen voor feestelijkheden en plechtigheden

0740-00 / 615520

500

0740-00 / 649110

42.198

1.250

Verzekering feestcommissies (volkskoersen)

4.500

Kermis Sint-Laureins

3.000

Kermis Watervliet

2.750

Kermis Sint-Jan-In-Eremo

2.750

Kermis Sint-Margriete

2.750

Kermis Waterland-Oudeman

80

Oudstrijders Sint-Laureins / Maldegem

40

Oudstrijders Sint-Margriete

75

V.Z.W. België-Canada

Receptie- en representatiekosten

5.200

Werkingskosten sportraad

7.500

Onderhoud voetbalvelden
Voetbalclub Sint-Laureins (€2.250)
Voetbalclub Watervliet (€1.750)
Voetbalclub Roal Benti-Bentille (€1.750)
Voetbalclub Sint-Margriete (€1.750)

2.500

Subsidie individuele sporter (ACT-245)

7.500

Organisatie BENE-ladies tour (ACT-204)

250
7.540

Burensportdienst
Gemeentelijke subsidie te verdelen door sportraad
Volgens gemeentelijk subsidiereglement

6.131

Overheidssubsidie te verdelen door sportraad volgens
gemeentelijk subsidiereglement 'sport voor allen'
Lijst gemeentelijke sportverenigingen
Voetbalclub Sint-Laureins
Voetbalclub Watervliet
Voetbalclub Sint-Jan-In-Eremo - Kaprijke
Voetbalclub Sint-Margriete
Voetbalclub KWB Bentille "Roal Benti"
Zaalvoetbal
Volleybalclub Sint-Laureins
Volleybalclub Watervliet
Volleybalclub "De Dolfijntjes"
Ruitersclub Sint-Jan-In-Eremo
Wielertoeristen Bentille
Badmintonclub Sint-Laureins
Gezinssport Sint-Laureins
Wandelclub Roal Benti
Curve-Bowl Sint-Laureins
Joggingclub Krekenlopers
Dansschool Movimento

5.577

Overheidsimpulsubsidie vr sportverenigingen met jeugdwerking te verdelen dr sportraad volgens
subsidiereglement
Voetbalclub Sint-Laureins
Voetbalclub Sint-Jan-In-Eremo - Bentille
Volleybal Sint-Laureins
Dansschool Movimento
Wielertoeristen Bentille

Bibliotheek

0703-00 / 615520

200

Receptie- en representatiekosten

Investeringssubsidies
0790-01/664000

14.940
4.440

Kerkfabriek Watervliet

10.500

Kerkfabriek Waterland-Oudeman

--------------Dertiende voorwerp: Gemeente. – Budget 2015. – Vaststelling.

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie door de heer Hugo Coene,
schepen van financiën;
Hij overloopt het budget 2015 als volgt:
Exploitatie-inkomsten
Globaal: stijging ten opzichte van zowel planning als begroting 2014
- Hogere inkomsten aanvullende personenbelasting (+100)
- Hogere inkomsten opcentiemen onroerende belasting (+50)
- Gemeentefonds: gestegen maar minder dan gepland (-30 ten opzichte van de planning)
- Subsidies en andere: praktisch op zelfde niveau
- Hogere opbrengst financiële activa
Exploitatie-uitgaven
Globaal: stijging ten opzichte van zowel planning als begroting 2014
- Personeelsuitgaven: stijging ten gevolge van aanwerving deskundige technische dienst, planning
aanwerving boekhouder, gewijzigde boeking en meerkost Gesco’s
-Werking: Stijging door onder andere aankoop verkeersborden 70 km (+30), digitale bouw- en
omgevingsvergunning (+20), BeNeLadies Tour (+7.5), bijdrage polderbesturen (+20), boek SintLaureins (+30), elektriciteit (+10), 15 IBA’s (+13), veiligheidsconsulent en archivaris via Welzijnsband
(+12)
- Stijging OCMW (+17) en politiebijdrage (+20) en daling brandweerbijdrage (-30)
- Stijging leningslast ten gevolge van nieuwe lening
- Tabel met toelagen en niet-verplichte uitgaven: praktisch gelijk 2014
- Saldo exploitatie inkomsten-uitgaven = 250.000 euro (3,2%)
Investeringsprogramma 2015 – voornaamste projecten:
- Infrastructuur sport- en speelterrein Singelken;
- Begin renovatie sportzaal Sint-Laureins;
- Afwerking riolering Vlamingstraat, Groeneweg en Comercaatsweg;
- Wegenis Vlasbloem;
- Riolering Jeronimuspolder en Watervlietsesteenweg;
- Herstel Veldstraat;
- Aanleg educatief park naast milieupark;
- Renovatie gemeenteschool Watervliet – tweede deel;
- Sanering begraafplaats Sint-Laureins;
- Jaarlijks programma onderhoud wegen en vernieuwing materieel en administratie.
Investeringsinkomsten:
- Verkoop gronden Jeronymus Lauwerijnstraat (60) en Vlasbloem (1.020)
- Nieuwe lening van 1,65 miljoen gepland
Besluit budget 2015
- De exploitatiebegroting is onder controle
- Het investeringsprogramma volgt de planning
- Er is een positieve autofinancieringsmarge van ongeveer 250.000 euro
- De kasbasis bedraagt ongeveer 3 miljoen
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20.12.2012 waarbij de beleidsdomeinen werden
vastgesteld;
Gelet op het voorliggende ontwerp van budget 2015 bestaande uit:
- beleidsnota met beschrijving van de doelstellingen van het beleid en de financiële
consequenties (doelstellingennota);
- financiële nota met daarbij het exploitatiebudget,het investeringsbudget en het
liquiditeitenbudget;
Overwegende dat ook de financiële toestand werd opgenomen in de daartoe bestemde
schema’s;
Gelet op de staat van het financieel evenwicht waarbij het resultaat op kasbasis
3.028.733.98 euro en de autofinancieringsmarge 249 079.22 euro bedraagt;
Gelet op de besprekingen met het managementteam van 25.11.2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en latere wijzigingen (BVR BBC);

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 en het ministerieel besluit van
26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn (MB BBC);
Gelet op de omzendbrief BB2013/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
d.d. 22.03.2013 betreffende de instructies voor het opstellen van strategische meerjarenplanning
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
dd. 24.10.2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
d.d. 05.09.2014 betreffende de instructies voor het aanpassen van de meerjarenplanning 2014-2019
en opmaak budget 2015 volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder titel IV, planning en financieel
beheer en latere wijzigingen;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie vraagt naar verduidelijking over
informatica- en kantooruitrusting en digitalisering administratie;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraagt verduidelijking over:
- Aanleg van het fietspad Sint-Laureins – Sint-Margriete;
- Milieuvriendelijk voertuig;
- Opmaak riooldatabank: is het budget voor het takenpakket Rio-act opgenomen in de reguliere
werking?
- Gemeenteschool Sint-Laureins: stand van zaken;
- Aankoop speeltoestellen;
- Sanering begraafplaats Sint-Laureins in functie van de dorpskernvernieuwing van Sint-Laureins: de
visie over het integreren van de graven vooraan aan de kerk.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie:
- Verwijst naar de gemeenteraadsbeslissing van 16.12.2010 in verband met het onderhoud van de
Caatsweg en waarom deze werken nog niet zijn uitgevoerd en hoe het bestuur de ontsluiting ziet van
het lokale bedrijventerrein. Hij stelt zich de vraag waarom geen deel onteigend wordt ter hoogte van
het kruispunt Eerstestraat – Leemweg. Dit zou al een oplossing kunnen bieden naar de zichtbaarheid
op het kruispunt;
- Toelage kerk Waterland-Oudeman: de dekenij heeft beslist dat in de toekomst enkel misvieringen in
de kerk van Waterland-Oudeman zouden plaatsvinden. In deze context vraagt hij om de parking aan
te pakken;
- Project Veldstraat – Menneken: stand van zaken;
- Voetbalterrein Watervliet: hij overhandigt een nota in verband met de uitbreiding, herinrichting en
aanleg extra parking voetbalterrein Watervliet. Hij heeft gemerkt dat er wel met betonelementen een
gangpad gelegd is naar de voetbalkantine in Watervliet, wat positief is. Maar de bestaande parking en
toegangsweg is vooral gekenmerkt door putten en bij regenval zorgt dit voor veel modder en water. Hij
vraagt dit onmiddellijk voorlopig op te vullen met grind. Bij de opmaak van het RUP voor zonevreemde
sportterreinen is het voorzien dat de zone tussen het voetbalterrein en de straat ingekleurd is als een
zone voor recreatie. Aangezien deze zone (weide en woning) momenteel niet gebruikt wordt, kan men
hiervan eventueel gebruik maken voor het oplossen van de parkeerproblemen in de Veldstraat, zeker
tijdens voetbalmatchen. Daarom stelt hij voor dat er onderhandelingen opgestart worden met de
eigenaar om de woning en de bedrijfsgebouwen aan te kopen. Hiervoor zou een bedrag kunnen
voorzien worden van 200.000 euro voor de aankoop van gronden voor sociale doeleinden. Anderzijds
kunnen inkomsten voorzien worden door een deel van het terrein door te verkopen voor de bouw van
sociale woningbouw of sociale kavels. Een eventueel tekort kan aangevuld worden via het voorziene
budget van 1.400.000 euro voor de sportinfrastructuur Singelken;
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën antwoordt:
- De informatica en kantooruitrusting: bedoeling is de aankoop van een nieuwe server voor gemeente
en OCMW, het installeren van een firewall en de digitalisering in functie van de digitale
bouwaanvraag;
- Het fietspad Sint-Laureins – Sint-Margriete staat op de planning van 2016;
- Het bedrag voor de opmaak van de riooldatabank is van belang voor de gemeentelijke administratie
om de digitale plannen beter te kunnen raadplegen. Het bedrag hiervoor is opgenomen in de reguliere
werking. Het Rio-act takenpakket zal in een volgende gemeenteraad worden voorgelegd;
- De dekenij heeft een visie ontwikkeld over de toekomst van de kerken maar er is hierover nog geen
beslissing genomen. De aanleg van de parking zit niet in de planning;

De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt:
- Milieuvriendelijk voertuig: het elektrisch voertuig hebben wij ter beschikking gekregen maar het
voldeed niet aan de verwachtingen. Momenteel hebben wij een aanbieding van Eandis voor
voertuigen op aardgas. Deze aanbieding loopt tot eind 2015 en zal zeker worden onderzocht;
- Voor de ontsluiting van de recreatiezone en het lokaal bedrijventerrein wordt de visie van de
startnota behouden, deze zal lopen via de Caatsweg en de Eerstestraat tot aan de Leemweg. De
problematiek van het kruispunt Eerstestraat – Leemweg moet eerst aangepakt worden. Het
onteigenen van grond ter hoogte van dit kruispunt is geen taak van de gemeente. Het betreft hier een
gewestweg.
- Project Veldstraat – Menneken: er is een budget voorzien. Het is de bedoeling om in 2015 de werken
uit te voeren in de Veldstraat en in 2016 in het Menneken gezien er nog onteigeningen dienen te
gebeuren De werken zullen wel in één dossier worden aanbesteed;
- De toestand van de bestaande parking aan het voetbalterrein is ons bekend en zal aangepakt
worden. Hij neemt akte van de overhandigde nota en het voorstel zal bekeken worden.
De voetbalclub van Watervliet zou het aangenaam vinden dat je eens naar de voetbal kwam.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, jeugd en begraafplaatsen
antwoordt:
- Gemeenteschool Sint-Laureins: stand van zaken: Het studiebureau is bezig met de opmaak van een
ontwerpplan. AGIOn heeft ons verzekerd dat het bouwdossier van de school zal opgenomen worden
in de prioriteitenlijst voor 2015. Het volledige dossier moet ingediend zijn in september 2015;
- Kerkhof Sint-Laureins: het zou inderdaad mooi zijn om de oude graven langs de Dorpsstraat te
kunnen meenemen in de dorpskernvernieuwing maar hierover zijn nog geen concrete plannen;
- Aankoop speeltoestellen: er is een budget voorzien van 6.000 euro. Voor het speelplein in SintLaureins moet er een defect toestel vervangen worden. De speeltoestellen in Waterland-Oudeman
dienen nog verplaatst te worden en daar zou mogelijks een nieuw toestel bijkomen. Aan het Kan10’tje
zouden er ook speeltoestellen worden geplaatst.
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “gemeente: budget 2015 – vaststelling”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Stemmen ja: De heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof
Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon
Onthoudingen: De heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art.1.– Het budget 2015 bestaande uit:
1. – de beleidsnota
2. – de financiële nota
3. – de toelichting
wordt vastgesteld.
Art.2.- Een papieren exemplaar van het budget 2015 wordt overgemaakt aan het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur (ABB), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De digitale rapportering gebeurt via
het digitaal loket mijn.binnenland-vlaanderen.be .
--------------Veertiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20.11.2014.
De notulen van de vergadering van 20.11.2014, 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 23.30 uur.
---------------

