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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Herinrichting begraafplaats Sint-Laureins. - Principebeslissing;
2. Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. – Jaarrekening 2014;
3. Netwerk Meetjesland. - Mededeling;
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
4. Voetpad rond kerk en kerkhof in Watervliet - heraanleg;
5. Werken Vlamingstraat;
6. Aanplant bomen binnen de gemeente;
7. Fietsstalling aan de Meet;
8. Overlegplatforms Natura 2000;
9. Vraag naar de visie van de gemeente op de gewijzigde subsidiëring cultuur en bib en de
gevolgen;
10. Hoe ziet het gemeentebestuur de integratie van de OCMW-diensten in de gemeente.
--------------Eerste voorwerp: Herinrichting begraafplaats Sint-Laureins. - Principebeslissing.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting
kerkhoven;
Overwegende dat er na de sanering van de begraafplaats van Sint-Laureins veel ruimte
beschikbaar zal zijn;
Overwegende dat de begraafplaats van Sint-Laureins heringericht moet worden met aandacht
voor de begravingen, bewaring in een columbarium of verstrooiing, hetgeen implicaties heeft naar
inrichting en ruimtegebruik van het kerkhof;
Overwegende dat de indeling van de oude begraafplaats niet meer aangepast is aan de moderne
methodes van begraven;
Overwegende dat de inplanting van een kinderbegraafplaats en foetusweide dient onderzocht te
worden;
Overwegende dat dergelijk project een gespecialiseerde manier van aanpak vergt;
Overwegende dat bij de aanvullende punten aangevraagd door de fractie CD&V, het agendapunt
werd ingediend: voetpad rond kerk en kerkhof in Watervliet – heraanleg, met volgend voorstel van
besluit en stemming: de ontwerper krijgt de opdracht om ook voor het kerkhof van Watervliet het pad
rondom de Kerk en het kerkhof her aan te leggen;
Overwegende dat het een goed idee is om een principebeslissing te nemen voor de herinrichting
van de begraafplaatsen Sint-Laureins en Watervliet;

Overwegende dat het krediet is goedgekeurd in het budget dienstjaar 2015 ACT103/0990/220000/IE-9;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14.05.2004 tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria
Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 16.03.2006 betreffende de toepassing ; van het
decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1,
1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42,
43, 181 en 248 tot 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie formuleert volgende vragen:
Hij verwijst naar zijn vraag bij de budgetbespreking 2015 tijdens de gemeenteraadszitting van
18.12.2014 aangaande de 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 opname van grafzerken op de lijst van Onroerend Erfgoed;
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop dat de graven vooraan de kerk
verdwijnen met uitzondering van één waarvoor een verlenging van de grafconcessie werd verleend.
De begraafplaats heeft geen beschermingsstatuut naar erfgoedwaarde. De ruimte vooraan de kerk zal
bekeken worden zowel in functie van de sanering als in functie van de dorpskernvernieuwing;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Herinrichting begraafplaats SintLaureins en Watervliet. – Principebeslissing”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Principieel akkoord tot de opmaak van een herinrichtingsplan voor de begraafplaats van SintLaureins en Watervliet rekening houdend met de noden en ontwikkeling op lange termijn.
Art.2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een ontwerper aan te stellen
voor de opmaak van:
- een herinrichtingsplan
- een ontwerpdossier en bestek met inbegrip van:
- veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking
- grondverzetregeling
Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 2 zal worden gegund via onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------Tweede voorwerp: Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. – Jaarrekening 2014.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen van sport;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21.10.2004 houdende goedkeuring van de oprichting en
overeenkomst van de Interlokale Vereniging “Meetjeslandse Burensportdienst”, afgekort ILV MBSD;
Overwegende dat conform artikel 14 van de overeenkomst, de jaarrekening van de Interlokale
Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet worden
voorgelegd;
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2014;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “Interlokale Vereniging
Meetjeslandse Burensportdienst. – Jaarrekening 2014. – Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De jaarrekening 2014 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Meetjeslandse
Burensportdienst, Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem.
--------------Derde voorwerp: Netwerk Meetjesland. – Mededeling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de gemeenteraadszitting van 19.02.2015 waarbij kennis wordt genomen van het
Ministerieel besluit dd. 10.02.2015 van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, houdende vernietiging van de
beslissing van de gemeenteraad dd. 18.09.2014 inzake de vzw Netwerk Meetjesland;
De burgemeester geeft een mededeling naar aanleiding van het overleg met het kabinet van
mevrouw Homans en de Administratie Binnenlands Bestuur dd. 09.03.2015, waarbij vanuit het Netwerk
Meetjesland, volgende personen aanwezig waren: de heren Marnix Baetslé, Filip Gijsels, Chris De
Wispelaere, Geert Van de Woestijne en hijzelf.
Hij somt de resultaten op van dit overleg.
Vermits de gedetailleerde vragen stoelen op een juridische kwestie ten aanzien van het al dan
niet rechtmatig bestaan van de vzw’s en het voor hen onrechtmatig bestaan, wensen zij zich niet
in detail over de vragen uit te spreken.
Voor het kabinet is het van belang dat de gemeenten zelf aangeven hoe zij de toekomst, de
streekwerking in het kader van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking, juridisch vorm
willen geven.
Zij zouden kunnen instemmen met een gemeenteraadsbeslissing waarbij de gemeenten
aangeven hoe zij het transitietraject zullen realiseren:
- Beslissen tot ontbinden van de vzw met alle verdere gevolgen
- Beslissen dat zij kiezen voor een vorm uit het decreet, bijvoorbeeld een projectvereniging met
een in de tijd beperkte doelstelling in overeenstemming met de termijnen van de door de
gemeenten onderschreven convenant 2015-2018. Daaraan zou dan in dezelfde beslissing
gekoppeld kunnen worden dat de gemeenten de toelage voor 2015 verder
behouden/herbevestigen aan de vzw maar waarbij zij meteen ook beslissen dat die toelage
voor 2016 en 2017 rechtstreeks zullen gestort worden aan de projectvereniging op
voorwaarde dat ze tegen 2016 operationeel is.
Het burgemeestersoverleg van 14.03.2015 stelt twee mogelijke scenario’s voor:
Scenario Veneco²:
De Intergemeentelijke Samenwerking Meetjesland wordt overgenomen door Veneco².
Binnen Veneco² hoeft hiertoe geen afzonderlijk Adviescomité opgericht te worden. Werking kan
conform de recent opgestarte regeling tussen de gemeenten Lovendegem, Nevele, Zomergem
en Veneco² waarin Veneco² een intergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor deze
gemeenten in dienst heeft genomen. De Streekwerking Meetjesland kan aangestuurd worden
vanuit het Burgemeestersoverleg Meetjesland.
Veneco² neemt personeel van Netwerk Meetjesland over en zet deze exclusief in voor de
Streekwerking Meetjesland.
Van zodra deze regeling actief is en het personeel is overgenomen, kunnen de resterende
middelen voor 2015 vanuit de vzw Netwerk Meetjesland overgeheveld worden naar Veneco². De
gemeenten betalen de bijdrage voor 2016 aan Veneco², geoormerkt voor de Streekwerking
Meetjesland.
Als Veneco² vanaf 2017 een doorstart kent (voor de komende 18 jaar), dan kan de
Streekwerking Meetjesland op een meer formele wijze in de statuten van Veneco² worden
verankerd.
Scenario Projectvereniging

We richten met de 14 gemeenten een nieuwe Projectvereniging op, die de beleidsdoelstellingen
van vzw Netwerk Meetjesland overneemt.
De Projectvereniging moet actief zijn vanaf januari 2016. Personeel en middelen van vzw gaan
vanaf 2016 over naar de Projectvereniging.
De gemeenten betalen in 2015 nog een werkingsbijdrage aan vzw Netwerk Meetjesland.
Na de doorstart van Veneco² in 2017, kan overwogen worden om de Projectvereniging in te
kantelen in de Veneco²werking.
Timing:
1. Een afvaardiging vanuit het Burgemeestersoverleg moet op zeer korte termijn overleggen met
Veneco² om na te gaan of het scenario Veneco² gewenst en haalbaar is voor Veneco².
2. Op 18.04.2015 wordt een extra Burgemeestersoverleg voorzien waarin de definitieve knoop
wordt doorgehakt:
a. Indien gewenst en haalbaar voor Veneco²: keuze voor scenario Veneco²
b. Indien scenario Veneco² op korte termijn niet haalbaar is: opstarten procedure tot oprichting
van een nieuwe Projectvereniging;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, vindt het jammer dat pas nu, nadat
alle voorbereidende werken en alle gemeenteraden zijn gepasseerd, de beslissing van het
Streeknetwerk door het kabinet Homans is vernietigd. Hij stelt zich de vraag of dit ligt aan een
onvoldoende voorbereiding van het dossier of aan de hogere instantie (de minister). Er zijn een paar
pistes die kunnen bewandeld worden en hij vraagt welk scenario de voorkeur heeft van de gemeente;
De burgemeester antwoordt hierop dat het Burgemeestersoverleg de voorkeur geeft aan de
oprichting van een projectvereniging maar dat het scenario Veneco² waarschijnlijk de vlugste manier is
om uit de impasse te geraken.
---------------

Agendapunten aangevraagd door de fractie CD&V.
Vierde voorwerp: Voetpad rond kerk en kerkhof in Watervliet – heraanleg.
De gemeenteraad,
Toelichting: Het kerkhof in Watervliet werd een paar jaar geleden gesaneerd, zodat de bodem weer
stabiel is geworden. Het pad in tegels rondom de kerk en het kerkhof ligt er erbarmelijk bij. Dit creëert
gevaarlijke toestanden voor mensen, vaak bejaarden die het kerkhof bezoeken. Tegels liggen los en
tussen de tegels zijn er grote groeven.
Gezien er een ontwerper wordt aangesteld voor het kerkhof van Sint-Laureins wordt in de opdracht van
deze ontwerper opdracht gegeven om ook deze panden opnieuw aan te leggen op een iets bredere
basis en in materialen aangepast aan de omgeving en op een iets hoger niveau, zodat bij regen de
paden droog blijven.
Voorstel van besluit en stemming:
De ontwerper krijgt opdracht om ook voor het kerkhof van Watervliet het pad rondom de Kerk en het
kerkhof her aan te leggen.
Dit agendapunt werd behandeld tijdens de bespreking van agendapunt 1: herinrichting
begraafplaats Sint-Laureins. – Principebeslissing.
--------------Vijfde voorwerp: Werken Vlamingstraat.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting: Het tweede deel rioleringswerken Vlamingstraat levert een aantal problemen op bij de
bewoners. Moet ik nu de omheining verplaatsen of niet? Hoe breed zal het voetpad nu aangelegd
worden? Moeten de verlichtingspalen nu verplaatst worden? De ene inwoner krijgt wel persoonlijk
advies, de andere moet het horen zeggen van de gebuur of aannemer. Volgt er onteigening of dan toch
niet?
Vraag:
Waar loopt communicatie fout? Graag verduidelijking
De heer Franki Van de Moere, burgemeester antwoordt hierop het volgende:
Er was een bestaand plan, opgemaakt door Grontmij, en goedgekeurd door alle betrokken partijen.

Dit plan is nooit afgetoetst aan de reële toestand.
Het uitzetten van de nieuwe wegopbouw ware nuttig geweest ten opzichte van de oude wegopbouw.
Dan waren de knelpunten vroeger naar boven gekomen en konden we vóór uitvoering vlugger reageren.
Reeds vóór de aanleg van nieuwe nutsvoorzieningen had dit moeten gebeuren.
Nu worden de knelpunten pas duidelijk eens de kraan voor de deur staat natuurlijk.
Dan moeten er “ad hoc” beslissingen genomen worden, die soms wel anders zijn dan er aanvankelijk
waren meegedeeld.
Ieder perceel wordt afzonderlijk behandeld, de bewoners worden op de hoogte gebracht als er aan hun
eigendom wordt geroerd, of als er veranderingen zijn ten opzichte van vroegere mededelingen.
Bewoners weten verder via de infobrochure of de website alle gegevens van de leidinggevenden. Op
de infobrochure staat duidelijk dat men altijd de man met de witte helm vragen kan stellen. Sommigen
stellen vragen aan de aannemer of aan de werfleider van de aannemer. Sommigen vragen inlichtingen
aan de burgemeester of aan de verantwoordelijken van Afdeling Wegen en Verkeer en Aquafin.
Sommige leidinggevenden zijn alle dagen op de werf, andere meerdere malen per week.
Onze technische dienst en de burgemeester zijn altijd bereikbaar per telefoon.
Hij concludeert dat er niet een communicatieprobleem is maar een uitvoeringsprobleem omdat Afdeling
Wegen en Verkeer niet altijd een consequente houding heeft aangenomen inzake de breedte van het
voetpad. Op sommige plaatsen is het voetpad 1,5 meter breed, op andere plaatsen 1,2 meter.
Het is een les voor de toekomst dat een plan uitzetten van zeer groot belang is om de knelpunten op
voorhand vast te stellen. Nu zijn ze maar vastgesteld bij de concrete uitvoering.
Waar nodig zullen gronden worden ingenomen en worden de onderhandelingen gevoerd en er zullen
vier verlichtingspalen moeten verplaatst worden.
--------------Zesde voorwerp: Aanplant bomen binnen de gemeente.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting: Op 24 februari vond de vergadering van de milieuraad plaats. Niet op de agenda maar wel
als eerste punt op vergadering: aanplant van 100 bomen binnen de gemeente Sint-Laureins.
Regionaal Landschap kwam dit punt behandelen. Leden milieuraad konden het punt niet goed of
afkeuren, dienden enkel hun akkoord te geven over type aanplant.
Vraag:
Wie heeft de locatie bepaald? Hoe en op welke basis is er een voorstudie gebeurd over de locatie? En
is dit geen punt dat ook op een landbouwraad dient besproken te worden;
De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop het volgende:
Het punt over aanplanten van bomen stond als zevende punt op de agenda van de milieuraad als volgt
omschreven: “Beplantingsproject gemeente/RLM”. Het werd verschoven naar het eerste punt omdat
een afgevaardigde van Regionaal Landschap Meetjesland, de moeite wou doen om dit punt te komen
toelichten voor wat betreft de subsidies en het voorbereidend werk gedaan door Regionaal Landschap
Meetjesland.
Alle leden van de milieuraad hebben hun mening mogen ventileren, zowel wat de alternatieve locaties
als wat de boomsoorten betrof.
Het Regionaal Landschap Meetjesland heeft aan de hand van oude topografische kaarten en een
luchtfoto van 1979 nagekeken op welke plaatsen er gedurende 30 jaar geen bomen stonden. De dienst
stedenbouw heeft vervolgens nagekeken of er op deze plaatsen sinds 1965 kapvergunningen waren
afgeleverd. Dit was niet het geval.
Vervolgens kon geconcludeerd worden dat op deze plaatsen gedurende minstens 30 jaar geen
plantrecht was uitgeoefend door de aangelanden, waardoor het plantrecht naar de gemeente komt.
De verschillende locaties werden voorgelegd aan de milieuraad.
Er werden negatieve opmerkingen geformuleerd betreffende het planten van zomereik. Voor sommigen
is de toekomstige eventuele schade zeer groot alhoewel de bomen om de 10 à 12 meter worden geplant.
Daarom is de plantactie uitgesteld tot het najaar. De subsidie die kon verkregen worden van de provincie
komt hierdoor te vervallen.
Gezien er in de milieuraad ook een landbouwafgevaardigde zit, bleek het samenroepen van de
landbouwraad niet strikt noodzakelijk.
De aangelanden werden rechtstreeks geïnformeerd via een schrijven;
De heer Patrick De Greve, raadslid, wil verduidelijken dat de CD&V-fractie niet tegen het planten
van bomen is maar hij betreurt de gevoerde werkwijze. Op 24 februari is er milieuraad, begin maart
ontvangen de aangelanden een brief dat de aanplant voor het einde van maart zal gerealiseerd zijn.

Hij vindt de termijn veel te kort. Het was beter geweest dat er eerst een brief was vertrokken naar de
aangelanden waarbij hen werd medegedeeld dat zij hun bomen niet hadden her aangeplant en dat zij
nog een bepaalde periode de tijd kregen om zelf hun bomen her aan te planten. Dat nadien, indien zij
hieraan niet voldeden, het plantrecht aan de gemeente zou komen.
Bij Regionaal Landschap Meetjesland waren subsidies al langere tijd beschikbaar.
Nu is alles zeer vlug beslist en is op geen correcte manier overleg gepleegd met de betrokkenen;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, concludeert dat de CD&V niet tegen aanplant van
bomen is en dat enkel de plaatsen ter discussie staan. Het planten is uitgesteld tot het najaar.
Het dossier zal nu verder goed worden bekeken.
--------------Zevende voorwerp: Fietsstalling aan de Meet.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting: De Meet is een druk bezochte locatie, velen komen er met de fiets heen, een gewone of
elektrische fiets. CD&V stelt voor om de vroegere fietsstalling in ere te herstellen, zo kan de ijzeren
constructie die er nu nog te zien is terug een invulling krijgen.
Voorstel van beslissing:
Er wordt een gerenoveerde fietsstalling voorzien.
De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat hij akkoord gaat om een fietsenstalling
te voorzien. De ijzeren constructie zal worden afgebroken.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraagt om bij het weghalen van de oude
ijzeren constructie rekening te houden met de eigendommen van aanpalende buren;
Er komt een nuance aan het voorstel van beslissing: er wordt een fietsenstalling voorzien aan de Meet;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Er wordt een fietsenstalling voorzien aan
de Meet”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Er wordt een fietsenstalling voorzien aan de Meet.
-------------------Achtste voorwerp: Overlegplatforms Natura 2000.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting: Op 3 maart vond in De Meet een overlegvergadering plaats door Agentschap Natuur en
Bos.
Opzet: verdere uitwerking instandhoudingsdoelstellingen door overlegplatforms per speciale
beschermingszones (SBZ) in het leven te roepen.
Hier ging het vooral over SBZ Krekengebied.
Er bestaat immers een belangrijke link tussen IHD en PAS. De Europese natuurdoelen zullen
belangrijke gevolgen hebben op het vergunningenbeleid in de omgeving van de speciale
beschermingszones. Met de PAS tracht de overheid een kader te ontwikkelen waardoor de concrete
gevolgen voor het vergunningenbeleid duidelijk worden.
Hij vult aan dat wanneer Natuurpunt of Polderbesturen hun eigendommen in beheer geven, de
gemeente voldoet aan de doelstellingen en de landbouwbedrijven zouden gevrijwaard worden.
Hij vraagt welke acties de gemeente heeft ondernomen na de vergadering van 3 maart;
Vraag
Wat is de stand van zaken? Wat zijn de verdere stappen van de gemeente in dit proces.
De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat de gemeente zich ten volle zal inzetten
om deze moeilijke situatie zo positief mogelijk om te buigen voor haar landbouwers. Het gaat om een
Europese richtlijn van 1992, die in Vlaamse wetgeving is omgezet in 2002. Het gaat over Europese
natuurdoelen ook wel instandhoudingsdoelstellingen (IHD) genoemd. Het realiseren van deze
doelstellingen stelt Vlaanderen voor grote uitdagingen en heeft een belangrijke impact op de landbouw
in speciale beschermingszones. De regels bepalen dat activiteiten die een belangrijke negatieve impact
kunnen hebben op het realiseren van de Europese natuurdoelen geen (her)vergunning meer kunnen
krijgen, tenzij de negatieve effecten worden verminderd.

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse Regering de besluiten tot aanwijzing van de speciale
beschermingszones en definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten goed.
Op 5 december 2014 gaf de heer Piet Vanthemse, voorzitter Boerenbond, een uiteenzetting voor
landbouwers en geïnteresseerden in Sint-Laureins maar over IHD en PAS werd niet gesproken, omdat
hij het besluit van de Vlaamse Regering onderschrijft.
In het najaar van 2014 hebben de betrokken landbouwers een schrijven ontvangen. De gemeente heeft
aan Natuur en Bos een overzichtslijst van de getroffen landbouwers gevraagd maar omwille van de wet
op de privacy werd deze ons niet ter beschikking gesteld. Ondertussen zijn we toch in het bezit van een
plan met overzicht van de bedrijven aangeduid in oranje en rood. Hij hoopt dat de situatie oranje/rood
nog kan worden omgezet.
Op 23 maart 2015 vindt er in Melle een toelichtingsmoment plaats voor landbouwvertegenwoordigers
inzake PAS.
De heer Patrick De Greve, lid van de CD&V-fractie herhaalt zijn vraag, welke actie de gemeente
na 3 maart heeft ondernomen om met behulp van de polderbesturen en Natuurpunt genoemde situatie
om te buigen: wanneer zij hun eigendommen in beheer zouden geven, zou de gemeente voldoen aan
de Europese doelstellingen en zouden de oranje/rood situaties van onze landbouwbedrijven
omgebogen kunnen worden;
Hierop vult de heer Bart Van de Keere aan om vanuit de gemeente het signaal te geven, de
landbouwraad samen te roepen, deze problematiek te bespreken en initiatief te nemen zodat de
landbouwers minder belast worden.
--------------Negende voorwerp: Vraag naar de visie van de gemeente op de gewijzigde subsidiëring cultuur
en bib en de gevolgen.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting: De ‘geoormerkte’ subsidies voor onder andere cultuur en bib vallen weg. De Vlaamse
Gemeenschap draagt voor 84 miljoen euro aan culturele bevoegdheden over aan de
gemeentebesturen. Minister van Cultuur Sven Gatz stelt “In principe kunnen gemeenten beslissen om
geen bibliotheek meer te organiseren” (De Standaard 12.03.2015). Gemeenten zijn vanaf 2016 niet
langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten.
Vraag
Wat is de visie van het gemeentebestuur? Blijven de twee vestigingen van de plaatselijke bibliotheek
behouden in de toekomst? Hoe gaat het gemeentebestuur de subsidies Cultuur en Bib lokaal bepalen,
als deze vanaf 2016 geïntegreerd zijn in het Gemeentefonds.
De heer Robert Soberon, schepen, antwoordt hierop dat de Vlaamse Regering beslist heeft dat
de gemeenten meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid krijgen inzake subsidiëring cultuur en
bibliotheek vanaf 2016. Het geld komt terecht in het Gemeentefonds en de gemeenten zullen zelf
kunnen beslissen hoe zij het geld zullen besteden.
De visie van het gemeentebestuur is dat de twee vestigingen zowel in Sint-Laureins als in Watervliet
behouden blijven.
De bib behaalde in 2014 een totaal van 51.000 uitleningen. Dit zijn de hoogste cijfers ooit.
Ook de toeristen kunnen er al jaren terecht voor aankoop van wandel- en fietsroutes.
De uitleenpost van Watervliet is een buitenbeentje in het bibliotheeklandschap en biedt vele
ontmoetingskansen in het eigen dorp. Het bestuur heeft dan ook geen plannen om deze goed draaiende
dienstverlening stop te zetten.
Hij betreurt de uitspraak van de burgemeester van Eeklo in Het Nieuwsblad van 13.03.2015 waarin deze
verklaart: ‘Ik heb het altijd absurd gevonden dat er in dorpjes als Lembeke en Watervliet bibliotheken
zijn met amper duizend boeken’.
Met een collectie van 10.000 materialen in de bibliotheek van Watervliet, klopt deze uitspraak niet.
Volgende week zal hierover een persartikel verschijnen.
--------------Tiende voorwerp: Hoe ziet het gemeentebestuur de integratie van de OCMW-diensten in de
gemeente.
De gemeenteraad,
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:

Toelichting: De conceptnota aan de Vlaamse regering van Minister Homans geeft de krijtlijnen en
doelstellingen aan van de integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de
gemeentebesturen. Het OCMW als aparte rechtspersoon verdwijnt.
Vraag
Hoe ziet ons gemeentebestuur deze integratie, zowel qua infrastructuur als organisatorisch als op
inhoudelijk vlak.
De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, deelt mee dat er op woensdag 18.03.2015 een
infoavond is doorgegaan met minister Homans voor de Oost-Vlaamse burgemeesters, OCMWvoorzitters en secretarissen.
Ook de federale en Vlaamse wetgeving dient nog volledig te worden aangepast.
De timing om de integratie te laten doorgaan op 01.01.2019 is zeer kort.
Er is vooral een grote bezorgdheid inzake wat het Lokaal Sociaal Beleid nog concreet zal inhouden.
- De tewerkstelling art. 60 wordt nu opgevolgd door de OCMW’s samen met de Lokale Werkwinkel.
In de toekomst zou dit kunnen overgaan naar tijdelijke werkervaringsprogramma’s en opgevolgd
worden door de VDAB. Dit zou betekenen dat een taak van het OCMW wordt weggenomen.
- Schuldbemiddeling is nu een taak van het OCMW en zou kunnen worden overgenomen door
CAW.
- Rustoorden zouden kunnen ondergebracht worden in verzelfstandigde entiteiten, eventueel in
samenwerking met actoren uit de privé sector.
Er is nu veel onzekerheid en onduidelijkheid. In onze gemeente hebben wij een goed draaiende sociale
dienst en zouden wij de bestaande werking wensen te behouden.
Ook het rustoord wordt goed uitgebaat. We hebben geen tekorten.
We blijven alles opvolgen. De integratie gemeente/OCMW zal bij de inkanteling gebeuren.
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of er ondertussen meer
duidelijkheid bestaat over het samenzetten van de gemeentelijke diensten en of hiervoor reeds een
timing bekend is;
De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, antwoordt dat men hier volop mee bezig is en
de diensten ten laatste op 01.01.2019 dienen samen te zitten.
--------------Elfde voorwerp: Goedkeuren notulen van de vergadering van 19.02.2015.
De notulen van de vergadering van 19.02.2015, wordt 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 21.30 uur.
---------------

