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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Verzoek aan de provincieraad om een bijkomende
sanctionerende ambtenaar voor te dragen;
2. Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Protocolakkoorden GAS-verkeer en GAS-nietverkeer;
3. Motie betreffende de uitvoering van instandhoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de
Programmatische Aanpak Stikstof. – Goedkeuring;
4. Onderhandse verkoop van perceel grond palend aan het voetbalterrein, gelegen te 9988 SintLaureins, Veldstraat, sectie B, deel nr. 615/E/2;
5. Fiscaliteit. – Retributie op de ceremonie bij afsluiten wettelijke samenwoning;
6. Samenaankoop van audiovisuele materialen, boeken en strips voor de Openbare Bibliotheken
Meetjesland voor de jaren 2016-2017-2018. – Goedkeuring bestekken, gunningswijzes en
aanstellen Comeet als opdrachtgevend bestuur;
7. Opdrachthoudende Vereniging IVM:
A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de werking
van de intergemeentelijke vereniging in 2014;
B) Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering 17.06.2015: goedkeuren agenda en
bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
8. Opdrachthoudende Vereniging Imewo:
A) Heropenstelling kapitaalverhoging (tweede ronde – 2015)
B) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de werking
van de intergemeentelijke vereniging in 2014;
C) Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 22.06.2015: goedkeuren agenda en
bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
9. Dienstverlenende Vereniging Finiwo:
A) Kapitaalverhoging Publi-T;
B) Algemene Vergadering 22.06.2015: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
10. Dienstverlenende Vereniging Veneco²:
A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de werking
van de intergemeentelijke vereniging in 2014;
B) Algemene Vergadering 30.06.2015: aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger;
C) Algemene Vergadering 30.06.2015: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
--------------Eerste voorwerp: Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Verzoek aan de provincieraad om
een bijkomende sanctionerende ambtenaar voor te dragen.

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Linda Lippens, gemeentesecretaris;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2009 waarbij twee provinciale ambtenaren
werden aangewezen als sanctionerend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26.05.2011 waarbij drie bijkomende provinciale
ambtenaren werden aangewezen als sanctionerend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20.06.2013 waarbij één bijkomende provinciale
ambtenaar werd aangewezen als sanctionerend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het schrijven dd. 30.01.2015 van de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij de gemeente
wordt verzocht om één bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar aan de provincieraad voor
te dragen;
Overwegende dat de Cel Administratieve Sancties in functie van haar interne organisatie en om
de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren één bijkomende provinciale sanctionerende
ambtenaar aan de provincieraad wenst voor te stellen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.02.2015 waarbij de Cel Administratieve Sancties
verzocht wordt om één bijkomende sanctionerende ambtenaar aan de provincieraad voor te dragen;
Gelet op de mail dd. 20.04.2015 van de provincie Oost-Vlaanderen, Departement Organisatie,
Dienst Juridische Aangelegenheden en Bestuurszaken, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, waarin
wordt medegedeeld dat bovenvermelde beslissing niet conform is aan de procedure zoals vastgesteld
in het Koninklijk Besluit van 21.12.2013. Concreet betekent dit dat het gemeenteraadsbesluit van
19.02.2015 moet ingetrokken worden en de gemeenteraad een verzoek aan de provincieraad moet
richten om een bijkomende sanctionerende ambtenaar voor te dragen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119bis, gewijzigd ingevolge de wet
van
13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de
wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het koninklijk besluit van 21.12.2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboetes en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of dit punt nadien op de
gemeenteraad dient te komen voor effectieve aanstelling van de sanctionerende ambtenaar;
Hierop wordt positief geantwoord. Na de voordracht door de provincieraad, gebeurt de
aanstelling door de gemeenteraad op basis van de voordracht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke administratieve
sancties. – Verzoek aan de provincieraad om een bijkomend sanctionerende ambtenaar voor te
dragen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraad verzoekt de provincieraad om één bijkomende sanctionerende ambtenaar
voor te dragen.
Art.2.- De gemeenteraadsbeslissing van 19.02.2015 betreffende het verzoek aan de Cel
Administratieve Sancties om één bijkomende sanctionerende ambtenaar aan de provincieraad voor te
dragen, wordt ingetrokken.
Art.3.- Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Provincie Oost-Vlaanderen, Departement
Interne Organisatie, Dienst Juridische aangelegenheden en Bestuurszaken, Provinciehuis,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

--------------Tweede voorwerp: Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Protocolakkoorden GAS-verkeer
en GAS-niet verkeer.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2009 betreffende de goedkeuring van het
algemeen politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2009 betreffende de bepalingen in het
algemeen politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins die aanleiding kunnen zijn voor een
administratieve sanctie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2009 betreffende de goedkeuring van het
gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikelen 119bis, 123 en 135, §2;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (GASwet) en op de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 21.12.2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en
het model van protocolakkoorden in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de omzendbrieven van 23 december 2013 en 22 juli 2014 van de Vice-Eerste
Minister en de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, waarbij uitleg verschaft wordt bij
de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de brief van de provincie Oost-Vlaanderen van 10 november 2014 betreffende de
ontwerp protocolakkoorden (protocolakkoord verkeer/protocolakkoord niet-verkeer) tussen de
gemeenten en het parket van Oost-Vlaanderen, in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties;
Gelet op de brief dd. 26.11.2014 betreffende het protocol verkeer;
Gelet op de besprekingen tijdens het politiecollege van de politiezone Meetjesland Centrum
op 23 januari 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 voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke administratieve
sancties. – Protocolakkoorden GAS-verkeer en GAS- niet verkeer.”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraad keurt volgende ontwerp protocolakkoorden tussen de gemeente SintLaureins en de procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen, in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties, goed:
- Protocolakkoord voor inbreuken GAS-verkeer
- Protocolakkoord voor inbreuken GAS-niet verkeer
Deze documenten worden als bijlage bij onderhavige beslissing goedgekeurd.
Art.2.- In overleg met de politiezone zal het algemeen politiereglement worden aangepast.
Art.3.- Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Gouverneur van de provincie OostVlaanderen, aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Dienst Juridische aangelegenheden - Cel
Administratieve Sancties, aan de Voorzitter van het Politiecollege en aan de Procureur des Konings te
Gent.
PROTOCOLAKKOORD
BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
INBREUKEN VERKEER
TUSSEN
de gemeente Sint-Laureins, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen,
namens wie handelen de heer Franki Van de Moere, burgemeester en mevrouw Linda Lippens,
gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad dd. 28 mei 2015;
EN

de procureur des Konings van het Parket Oost- Vlaanderen ..., vertegenwoordigd door de heer/mevr.
....;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het
bijzonder op artikel 23, § 1, vijfde lid;
Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 (B.S. 20/06/14), betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende
toestellen;
Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Sint-Laureins;
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT
Wettelijk kader en toepassingsgebied
Artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. 1
juli 2013) bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in een
administratieve sanctie voor de inbreuken die worden bepaald door de koning bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1,
eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Het K.B. van 9 maart 2014 (B.S. 20 juni 14) bepaalt in artikel 1 dat de gemeenteraad in zijn besluiten
of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor de overtredingen van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, die in artikel 2 van het K.B. van 9 maart 2014 worden opgesomd en
die begaan worden door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen. Inbreuken
begaan door minderjarigen zullen bijgevolg uitsluitend op het niveau van het parket worden
behandeld.

Protocolakkoord
Artikel 1 - Uitwisseling van informatie
1.1 Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van
hun bevoegdheden en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling.
Daartoe duidt de procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan, hierna
"referentiemagistraat GAS" genoemd. De door dit akkoord verbonden steden/gemeenten kunnen de
referentiemagistraten contacteren in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de wet of
onderhavig akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde processenverbaal.
1.2 De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de
steden/gemeenten zijn vermeld in een aan dit protocolakkoord gevoegde bijlage. De briefwisseling
en/of telefoongesprekken en/of mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties worden
aan hen gericht.
1.3 De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde
personen onverwijld te melden.
1.4 De gemeenten bezorgen de procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam en
het adres van de sanctionerend ambtenaar waarnaar de briefwisseling aangaande de administratieve
sancties moet worden verstuurd. Indien de gemeente beslist om een verordening of een besluit op te
stellen of bestaande besluiten of verordeningen te wijzigen en aan hun schending de mogelijkheid van
een administratieve sanctie te koppelen, verbinden zij zich ertoe om binnen de termijn van één maand
na publicatie een exemplaar van deze verordeningen of besluiten over te maken aan de procureur des
Konings, evenals een elektronische versie ervan aan de referentiemagistraat.
Artikel 2 - Algemene voorwaarden

2.1 De feiten dienen op grond van de vaststellingen onherroepelijk vast te staan.
2.2 Alle minderjarigen, zijnde alle personen beneden de volle leeftijd van 18 jaar, worden uitgesloten
van de toepassing van dit protocolakkoord.
2.3 De processen-verbaal ten laste van een onbekende dader of een niet-geïdentificeerde dader of
persoon zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk worden, voor zover er geen onmiddellijke
inning kan toegepast worden, toegezonden aan de procureur des Konings.
2.4 De sanctionerend ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om bijkomende informatie op te
vragen bij de verbalisanten indien hij dit noodzakelijk acht na lezing van het proces-verbaal of na
verweer van de overtreder.
2.5 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie wordt uitgesloten:
- indien er verkeersinbreuken worden vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig dat op
directe of indirecte wijze lijkt betrokken te zijn bij een ongeval, of
- wanneer er een verband is met een andere gemengde inbreuk, of
- voor overtredingen op de autosnelwegen (art. 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties).
2.6 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie wordt uitgesloten indien de feiten
bedoeld in dit protocol in verband staan met andere feiten die niet in aanmerking komen voor een
gemeentelijke administratieve sanctie of feiten die tot een gerechtelijke vrijheidsberoving, bevestigd
door de procureur des Konings, hebben geleid.
2.7 Aangezien processen-verbaal inzake overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en
overtredingen van de bepalingen betreffende verkeersbord C3, vastgesteld met automatisch
werkende toestellen, rechtstreeks worden toegezonden aan de sanctionerend ambtenaar, dient de
sanctionerend ambtenaar, telkens niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden waardoor de
ambtenaar zijn bevoegdheid verliest, het origineel proces-verbaal ten laatste binnen één maand na
ontvangst te bezorgen aan de procureur des Konings, afdeling politieparket.
Artikel 3 - Afhandeling van de inbreuken
3.1 Er wordt in de volgende gevallen toepassing gemaakt van de gemeentelijke administratieve
sanctie:
3.1.1. overtredingen van eerste categorie:
a. artikel 22 bis, 4°, a) koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (binnen de woonerven en de
erven, is het parkeren verboden, behalve op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of
door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter ''P'' aangebracht is, of op plaatsen waar
een verkeersbord het toelaat);
b. artikel 22ter, 1,3° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (op de openbare wegen voorzien
van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de
kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een
zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze
inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering);
c. artikel 22sexies, 1 en 2 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (in voetgangerszones is het
parkeren verboden);
d. artikel 23.1, 1° (koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg elk stilstaand of geparkeerd voertuig
moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting; indien het een rijbaan is met
eenrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden);
e. artikel 23.1, 2° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (elk stilstaand of geparkeerd voertuig
moet worden opgesteld buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen,
op eender welke berm; indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de
buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten
worden; indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en

gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de
rijbaan opgesteld worden);
f. artikel 23.2, eerste lid, 1°, 2°en 3° en tweede lid koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (elk
voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden: 1° zover mogelijk
van de aslijn van de rijbaan; 2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere
plaatsaanleg; 3° in één enkele file. Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel
haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet
overschrijden);
g. artikel 23.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (fietsen en tweewielige bromfietsen
moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen
of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg);
h. artikel 23.4 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de
parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg
opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.);
i. artikel 24, eerste lid, 2°, 4° en 7°, 8°, 9° en 10 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ° (het
is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar
zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen,
inzonderheid: op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te
rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; op de rijbaan op 3 meter of meer doch op
minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen; in de nabijheid van de kruispunten, op minder
dan 5 meter van de verlenging van de naastbij gelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens
plaatselijke reglementering; op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten,
behoudens plaatselijke reglementering; op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de
kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m
bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan
bevindt; op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte,
lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden
zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt);
j. artikel 25.1, 1°,2°,3°, 5°, 8°,9°,10°, 11°,12 en 13° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is
verboden een voertuig te parkeren: op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand
of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een
ander voertuig zou verhinderen; op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een
autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst; voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen
waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; op elke plaats waar het voertuig
de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen; buiten de bebouwde
kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht; op de
rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of
E9b is aangebracht; op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover
een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk
zouden kunnen kruisen; op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; buiten de
bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of
op de middenberm die deze rijbanen scheidt);
k. artikel 27.1.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden onjuiste aanduidingen
op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat
het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft);

l. artikel 27.5.1., 5.2. en 5.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden op de
openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan
vierentwintig uur na elkaar te parkeren. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de
openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan
7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a,
E9c of E9d is aangebracht. Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie
uur na elkaar te parkeren);
m. artikel 27bis koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het niet hebben aangebracht van de
speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het
door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden
parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig);
n. artikel 68.3. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het niet in acht nemen van het
verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen);
o. artikel 68.3. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het niet in acht nemen van het
verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende
toestellen);
p. artikel 70.2.1. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (verkeersborden E 1, E 3, E 5, E 7 en
van het type E 9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht nemen);
q. artikel 70.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het verkeersbord E11 niet in acht nemen);
r. artikel 77.4 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het stilstaan of parkeren is verboden op
markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken);
s. artikel 77.5 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het stilstaan of parkeren is verboden op
witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de
plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan);
t. artikel 77.8 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het stilstaan of parkeren is verboden op de
dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht);
3.1.2. overtredingen van de tweede categorie:
a. artikel 24 lid 1, 1°,2°, 4°, 5°en 6° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden
een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen
betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen,
inzonderheid: op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens
plaatselijke reglementering; op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers
en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te
rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; op de oversteekplaatsen voor voetgangers,
op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op
minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen; op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels
en behoudens plaatselijke reglementering onder de bruggen; op de rijbaan nabij de top van een
helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is);
b. artikel 25.1, 4°,6° en 7° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden een voertuig
te parkeren: op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden; op de
plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden; wanneer de vrije doorgang
op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden);
c. artikel 25.1.14° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden een voertuig te

parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een
handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg);
3.2 Er wordt geen toepassing gemaakt van de administratieve sanctie in de volgende gevallen:
3.2.1 overtredingen van de vierde categorie:
a. artikel 24, lid 1, 3° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden een voertuig te
laten stilstaan, of te laten parkeren op de overwegen);
Artikel 4 – Kennisgevingen
4.1. De sanctionerend ambtenaar brengt zijn beslissing ter kennis van de procureur des Konings. Dit
gebeurt maandelijks door op uniforme digitale wijze een lijst te bezorgen met vermelding van de pvnummers, namen en voornamen van de overtreders, de aard van de inbreuken en de genomen
beslissingen.
De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des
Konings zal worden aangeleverd.
4.2. Met betrekking tot de inbreuken die principieel niet in aanmerking komen voor de toepassing van
gemeentelijke administratieve sancties zal de politie geen kopie van vaststellingen aan de
sanctionerend ambtenaar bezorgen.
Artikel 5 – Wijzigingen
Elke wijziging aan huidig protocolakkoord kan worden aangebracht bij wijze van addendum, behoorlijk
te dagtekenen en te ondertekenen door alle partijen vermeld in de aanhef van huidig protocolakkoord.
Artikel 6 - Bijlagen
De bijlagen maken integraal deel uit van het onderhavig protocolakkoord om er samen mee te worden
uitgevoerd, en worden door de partijen bijkomend ondertekend.
PROTOCOLAKKOORD
BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)
TUSSEN
de gemeente Sint-Laureins, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen,
namens wie handelen de heer Franki Van de Moere, burgemeester en mevrouw Linda Lippens,
gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad dd. 28 mei 2015;
EN
de procureur des Konings van het Parket Oost- Vlaanderen ..., vertegenwoordigd door de heer/mevr.
....;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het
bijzonder op artikel 23, § 1, eerste lid, voor wat de gemengde inbreuken betreft, verkeersinbreuken
uitgezonderd;
Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Sint-Laureins;
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT
A. Toepassingsgebied

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de Col. 1/2006 van het
College van Procureurs-generaal (versie zoals herzien op 30 januari 2014) wordt besloten om
minderjarigen uit te sluiten van huidig protocolakkoord, gelet op de onzekerheid die er bestaat ten
aanzien van de grondwettelijkheid van de bepalingen inzake de toepassing van de administratieve
sancties ten aanzien van minderjarigen.
Inbreuken begaan door minderjarigen zullen uitsluitend op het niveau van het parket worden
behandeld.
B. Wettelijk kader
Artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
(B.S. 1 juli 2013) bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in
een administratieve sanctie voor inbreuken op de artikelen 398, 448, 521, derde lid, 461, 463, 526,
534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2°, 563, 3° en 563bis van het Strafwetboek.
Voor de bovenvermelde inbreuken kan een protocolakkoord worden afgesloten tussen de bevoegde
procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege. Dit
protocol respecteert alle wettelijke bepalingen inzake de voorziene procedures voor de overtreders en
mag niet afwijken van hun rechten.
C. Protocolakkoord
Artikel 1 - Uitwisseling van informatie
1.1 Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van
hun bevoegdheden en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling.
Daartoe duidt de procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan, hierna
"referentiemagistraat GAS" genoemd. De door dit akkoord verbonden steden/gemeenten kunnen de
referentiemagistraten contacteren in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de wet of
onderhavig akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde processenverbaal.
1.2 De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de
steden/gemeenten zijn vermeld in een aan dit protocolakkoord gevoegde bijlage. De briefwisseling
en/of telefoongesprekken en/of mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties worden
aan hen gericht.
1.3 De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde
personen onverwijld te melden.
1.4 De gemeenten bezorgen de procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam en
het adres van de sanctionerend ambtenaar waarnaar de briefwisseling aangaande de administratieve
sancties moet worden verstuurd. Indien de gemeente beslist om een verordening of een besluit op te
stellen of bestaande besluiten of verordeningen te wijzigen en aan hun schending de mogelijkheid van
een administratieve sanctie te koppelen, verbinden zij zich ertoe om binnen de termijn van één maand
na publicatie een exemplaar van deze verordeningen of besluiten over te maken aan de procureur des
Konings, evenals een elektronische versie ervan aan de referentiemagistraat.
Artikel 2 - Algemene voorwaarden
2.1 De feiten dienen op grond van de vaststellingen onherroepelijk vast te staan.
2.2 Alle minderjarigen, zijnde alle personen beneden de volle leeftijd van 18 jaar, worden uitgesloten
van de toepassing van dit protocolakkoord.
2.3 Bij vaststellingen ten laste van een onbekende dader, zal geen kopie van het proces-verbaal
worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar.
Indien de dader evenwel binnen de maand na de vaststellingen van de feiten alsnog geïdentificeerd
wordt, kan de procureur des Konings beslissen geen vervolging in te stellen en de zaak overmaken
aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar.
2.4 Als de bevoegde sanctionerende ambtenaar, tijdens het toepassen van de procedure tot het
opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete, vaststelt dat de verdachte zich kennelijk

ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, draagt hij het dossier over aan bij de
referentiemagistraat GAS, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.
Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij
zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van de feiten met inbegrip van het feit
waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld. Hij deelt zijn beslissing mee aan de
sanctionerend ambtenaar binnen de termijn van 2 maanden na ontvangst van het dossier.
2.5 De sanctionerend ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om bijkomende informatie op te
vragen bij de verbaliserende politiediensten indien hij dit noodzakelijk acht na lezing van het procesverbaal of na verweer van de overtreder.
2.6 Indien aan de voorwaarden voor de toepassing van dit protocol voldaan is, kan de sanctionerende
ambtenaar, vanaf de ontvangst van kopie van de vaststellingen, de GAS-procedure opstarten. Hij zal
dus geen mededeling van de procureur des Konings dienen af te wachten.
Uitzondering: de procureur des Konings behoudt zich het recht voor, omwille van specifieke
omstandigheden eigen aan het dossier, een bepaald dossier naar zich toe te trekken om zelf tot
strafrechtelijke vervolging over te gaan. Deze omstandigheden kunnen onder meer betrekking hebben
op:
- de omvang van de schade;
- recidive;
- de hoedanigheid van de verdachte;
- de leeftijd van de verdachte;
- veelheid van de feiten;
- publieke beroering.
2.7 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie wordt uitgesloten indien de feiten
bedoeld in dit protocol samenhangen met andere feiten die niet in aanmerking komen voor
administratieve sancties of met feiten die hebben geleid tot een gerechtelijke vrijheidsberoving,
bevestigd door de procureur des Konings.
2.8 De gemeentelijke administratieve sanctie wordt toegepast op gemengde inbreuken die zich
voordoen als openbare overlast, dus niet op gemengde inbreuken die louter binnen de familiale sfeer
gepleegd worden1.
2.9 De gemeente verbindt zich tot de ontwikkeling van de bemiddelingsprocedure met het oog op een
maximale vergoeding van de geleden schade.
Artikel 3 - Afhandeling van de gemengde inbreuken.
3.1. Er wordt in de volgende gevallen toepassing gemaakt van de gemeentelijke
administratieve sanctie:
3.1.1. inbreuk op artikel 398 van het Strafwetboek2, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het nadeel is kleiner of gelijk aan 125,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte, en
b. de afwezigheid van enige verzwarende omstandigheid, en
c. de dader (of daders) van het feit is (zijn) niet gekend voor geweldsdelicten (d.w.z. slagen,
bedreigingen, belaging, vermogensdelicten met geweld, zedendelicten, enz. volgens de
Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststelling,
en
d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast.
1
Handelt om gemengde inbreuken die omschreven worden als intrafamilaal geweld overeenkomstig de
bepalingen van de COL3/2006, zijnde alle vormen van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen
leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd.
2
Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen.
Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van een
maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro.

3.1.2. inbreuk op de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek3, onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a. het feit handelt om een winkeldiefstal of een poging daartoe, en
b. het nadeel is kleiner of gelijk aan 125,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte, en
c. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
winkeldiefstallen volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar,
zoals blijkt uit de vaststelling, en
d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast, en
e. er werd geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt door de verdachte, en
f. er zijn geen aanwijzingen van georganiseerd karakter van de feiten.
3.1.3. inbreuk op artikel 521, derde lid van het Strafwetboek4, onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.
3.1.4. inbreuk op artikel 526 van het Strafwetboek5, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.5. inbreuk op artikel
toepassingsvoorwaarden:
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a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN

3

Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Met diefstal wordt
gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.
4
Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en
geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro.
De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van
onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.
5

Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt
gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn
en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere
openbare gebouwen zijn geplaatst.
6
Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd
euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende
of onroerende goederen.

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling, of graffiti volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.6. inbreuk op artikel 534ter van het Strafwetboek7, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.7. inbreuk op artikel 537 van het Strafwetboek8;
3.1.8. inbreuk op artikel 545 van het Strafwetboek9, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.9. inbreuk op artikel
toepassingsvoorwaarden:
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a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.10. inbreuk op artikel 561, 1° van het Strafwetboek11;
3.1.11. inbreuk op artikel
toepassingsvoorwaarden:
7
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Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd
euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen
beschadigt.
8
Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een
of meer enten vernielt, wordt gestraft: voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en
met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro; voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot
vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen.
9
Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd
euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode
hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt;
grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te
bepalen, verplaatst of verwijdert.
10
Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft: zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II,
titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen.
11
Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van
die straffen alleen worden gestraft: zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de
rust van de inwoners kan worden verstoord.
12
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van die straffen alleen worden gestraft: zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen
ook gemaakt, opzettelijk beschadigen.

a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.12. inbreuk op artikel 563, 3° van het Strafwetboek13;
3.1.13. inbreuk op artikel 563bis van het Strafwetboek14;
3.2. Er wordt in de volgende gevallen geen toepassing gemaakt van de gemeentelijke
administratieve sanctie:
3.2.1. inbreuk op artikel 448 strafwetboek15.
Artikel 4 – Kennisgevingen
4.1. Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties dient de sanctionerend ambtenaar zijn beslissing ter kennis te brengen van
de overtreder per aangetekende brief en, in geval van de in artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bedoelde inbreuken (gemengde
inbreuken), van de procureur des Konings.
De kennisgeving aan de procureur des Konings gebeurt maandelijks door op uniforme digitale wijze
een lijst te bezorgen aan het parket van de procureur des Konings met vermelding van het procesverbaalnummer, de naam en de voornamen van de overtreders, de aard van de inbreuken en de
genomen beslissingen.
De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat de procureur des Konings zal
aanleveren16.
4.2. Om te voldoen aan artikel 22, § 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties (toesturen aan de procureur des Konings van een kopie van de vaststellingen
GAS1-inbreuken ten laste van minderjarigen) zal maandelijks op uniforme digitale wijze aan de
procureur des Konings een lijst worden bezorgd houdende de GAS1-inbreuken begaan door
minderjarigen, met vermelding van het proces-verbaalnummer, de naam en de voornamen van de
minderjarige, de geboorteplaats en –datum, de aard van de inbreuken en de genomen beslissingen.
De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat de procureur des Konings zal aanleveren
(Zie bijlage X)
13

Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van die straffen alleen worden gestraft: daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij
niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in
het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat
hem kan hinderen of bevuilen.
14
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de
voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen,
zodat zij niet herkenbaar zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het
gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens
arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.
15
Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van de
omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en
met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in artikel 444 bepaald, iemand die
drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is bekleed,
door woorden beledigt in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening.
16
Zie bijlage X

--------------Derde voorwerp: Motie betreffende de uitvoering van instandhoudingsdoelstellingen en de
gevolgen van de Programmatische Aanpak Stikstof. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
uitbreiding van hun vergunning. Wat in sommige gevallen moeilijk inpasbaar is binnen de huidige
bedrijfsvoering van deze bedrijven;
Overwegende dat de PAS tot doel heeft enerzijds de milieudruk te verminderen zodat de
instandhoudingsdoelstellingen op termijn gerealiseerd kunnen worden zonder de continuïteit van de
vergunningverlening en de socio-economische activiteiten in het gedrang te brengen en anderzijds
door op termijn ontwikkelingsruimte voor deze economische activiteit te creëren;
Dringt de gemeenteraad van Sint-Laureins er bij de Vlaamse regering op aan
1. dat de huidige en ruim afgebakende zoekzones zo snel mogelijk worden herleid tot de nodige
proporties waarbij niet enkel rekening wordt gehouden met de ecologische potenties, maar
evenzeer met socio-economische factoren;
2. dat voor de veehouderijen, die actief zijn in de nabijheid van deze speciale beschermingszones,
wanneer zij het bereiken van de gunstige staat niet hypothekeren én wanneer zij hun emissies
van stikstof kunnen terugvoeren conform de doelstellingen die in het kader van de PAS
ontwikkeld zullen worden, de ontwikkeling van hun economische activiteiten kunnen
gegarandeerd worden. Dat hen een zo groot mogelijke rechtszekerheid geboden wordt op lange
termijn;
3. dat per habitatrichtlijngebied een transparante monitoring wordt uitgevoerd om de gunstige staat
van instandhouding vast te stellen. En bij het bereiken van deze gunstige staat, de
landbouwbedrijven ook de rechtszekerheid dienen te verkrijgen;
4. dat de nodige doorstroming van informatie aan de landbouwers, lokale overheden, en de lokale
administraties, verzekerd wordt door de betrokken leefmilieu- en landbouwadministraties;
5. dat naast het flankerend beleid voor de zwaarst getroffen bedrijven, ook verder gewerkt wordt
aan een aanpak voor alle andere bedrijven;
6. dat er ook voor andere sectoren die impact hebben op deze habitatrichtlijngebieden maatregelen
genomen worden.
De gemeente Sint-Laureins uit haar bezorgdheid voor alle getroffen familiale landbouwbedrijven.
Gesteld dat de Vlaamse regering wil voorzien in een goed flankerend beleid, gaat de gemeente SintLaureins er vanuit dat er voldoende financiële middelen worden voorzien om dit flankerend beleid te
financieren.”
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Agentschap Voor Natuur en Bos, Koning
Albert II-laan 20/B, 1000 Brussel.
--------------Vierde voorwerp: Onderhandse verkoop van perceel grond palend aan het voetbalterrein,
gelegen te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat, sectie B, deel nr. 615/E/2.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat een deel van het perceel grond, eigendom van de gemeente, kadastraal
gekend 5de afdeling, Sectie B, nr. 615E/2, gelegen te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat, palend aan het
voetbalterrein, gelegen is in een zone voor natuurlijk overstromingsgebied;
Overwegende dat deze zone bestemd is voor de ecologische en natuurlijke oeverafwerking die
rekening houdt met het overstroombaar karakter, en de gemeente deze strook wenst te verkopen aan
Natuurpunt vzw;
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door Studiebureel Goegebeur-Van den Bulcke op
22.06.2012;
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door het Aankoopcomité Gent I op 17.09.2012;
Gelet op het schrijven dd. 04.07.2013 waarbij Natuurpunt vzw er zich toe verbindt om de strook
grond, deel uitmakend van het perceel, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie B, nr. 615D2 – thans nr.
615/E/2, te willen verwerven mits de prijs van 3.500 euro;
Overwegende dat de prijs vermeld in voorgaande alinea overeenstemt met de door het
Aankoopcomité, geschatte waarde van het bedoeld goed;
Gelet op het ontwerp van authentieke akte opgemaakt door notaris Philip Bauwens;

Overwegende dat de opbrengst van de verkoop zal aangewend worden voor de financiering
van de gemeentelijke uitgaven;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181
en 248 tot en met 260;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie heeft het moeilijk met de verkoop van
dit perceel aangezien dit weinig opbrengt voor de gemeente. Natuurpunt zou kunnen meedenken om
een oplossing te vinden voor de problematiek aangaande de IHD en PAS in onze gemeente;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie vult aan dat de verkoop in feite
openbaar dient te gebeuren, dat er een openbaar onderzoek moet gehouden worden en dat de
erfdienstbaarheid op een vast plaats ligt en dus niet door de eigenaar (gemeente) later op een andere
plaats kan worden verlegd, zodat dit een belangrijke minwaarde is. Het schattingsverslag dateert
reeds van 2012 en is dus te oud, gezien de recente waardestijging van eigendommen. Hij stelt voor
om dit punt te verdagen zodat Natuurpunt eventueel kan meehelpen in het kader van IHD en PAS
(Volgens omzendbrief BA-G-89/15 van 06.09.1989 van de Vlaamse Gemeenschapsminister van
Binnenlandse Aangelegenheden, moeten de gemeenten van het Vlaamse Gewest geen onderzoek de
commodo et incommodo meer inrichten voorafgaand aan de verkoop van een onroerend goed);
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het dossier reeds is
opgestart door de CD&V en dat zij nu van mening veranderen. De modaliteiten waren al in 2012 bij
gemeenteraadsbesluit in een principebeslissing vastgelegd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Onderhandse verkoop perceel grond
gelegen te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat, sectie B, deel nr. 615/E/2”;
Gelet op de individuele stemming van de raadsleden 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,
Stemmen neen: 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 neen-stemmen:
Art.1.- De gemeente zal volgend onroerend goed onderhands verkopen: een perceel grond gelegen
te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat, 5de afdeling, sectie B, deel nr. 615/E/2 met een oppervlakte van
2.012,37 m².
Art.2.- De gemeente zal dit goed verkopen tegen de prijs van 3.500 euro.
Art.3.- De opbrengst van de verkoop zal worden aangewend voor de financiering van de
gemeentelijke uitgaven.
Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst een aan notaris Philip
Bauwens, Leemweg 63, 9980 Sint-Laureins.
--------------Vijfde voorwerp: Fiscaliteit. – Retributie op de ceremonie bij afsluiten wettelijke samenwoning.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor burgerlijke
stand;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 betreffende de vestiging van een
retributie op de ceremonie bij voltrekking van huwelijken;
Overwegende de vraag van inwoners van de gemeente om een ceremonie bij het afsluiten van
een wettelijke samenwoning;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om dezelfde retributie te vestigen op de
ceremonie bij het afsluiten van een wettelijke samenwoning als bij voltrekking van huwelijken;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28.05.2010;
Gelet op de omzendbrief BB/2011/01 dd. 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42, 43, 94, 181, 185, 186
en 248 tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie herhaalt zijn opmerkingen
geformuleerd in vorige zittingen dat de maatregel discriminerend is tussen arm en rijk. Het principe

zou moeten zijn dat er voor iedereen een gelijk tarief telt. De fractie zal zich om deze redenen
onthouden bij de stemming;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit – retributie op de ceremonie
bij afsluiten wettelijke samenwoning”;
Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden 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.- Voor de periode van 01.06.2015 tot en met 31.12.2019 wordt ten behoeve van de gemeente
een retributie gevestigd op de ceremonie bij afsluiten wettelijke samenwoning.
Art.2.- De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1. ceremonie bij afsluiten wettelijke samenwoning op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag:
50 euro
2. ceremonie bij afsluiten wettelijke samenwoning op zaterdag: 120 euro
3. ceremonie bij afsluiten wettelijke samenwoning op zon- en feestdagen: 200 euro
Art.3.- Zijn van de retributie vrijgesteld: afsluiten wettelijke samenwoning zonder ceremonie, alsook
afsluiten wettelijke samenwoning met ceremonie op dinsdag.
Art.4.- De retributie is contant te betalen tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Art.5.- Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.
Vooraleer over te gaan tot invordering overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet wordt een
eerste aanmaning verzonden per gewone post. Indien een tweede aanmaning moet worden
verzonden, zal dit per aangetekende post gebeuren en worden 20 euro administratieve kosten
aangerekend.
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
Art.6.- Deze retributie wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Art.7.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, in toepassing van
artikel 253§1 van het gemeentedecreet.
--------------Zesde voorwerp: Samenaankoop van audiovisuele materialen, boeken en strips voor de
Openbare Bibliotheken Meetjesland voor de jaren 2016-2017-2018. – Goedkeuring bestekken,
gunningswijzes en aanstellen Comeet als opdrachtgevend bestuur.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur;
Overwegende dat de bibliotheek van de gemeente Sint-Laureins is aangesloten bij de
Bibliotheken Meetjesland COMEET;
Overwegende dat de Bibliotheken Meetjesland met ondersteuning van COMEET 3 bestekken
hebben uitgewerkt voor de samenaankoop van respectievelijk boeken, strips, en audiovisuele
materialen in alle deelnemende bibliotheken voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december
2018;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 februari 2015
waarin goedkeuring werd gegeven om de grote richtlijnen van het rapport Regiobib Meetjesland van
het Cultureel Overleg Meetjesland, (COMEET), Van Hoorebekeplein 1 bus 4 te 9900 Eeklo verder uit
te werken;
Overwegende het voorstel om COMEET aan te stellen als opdrachtgevend bestuur, en een
samenaankoop voor de 14 gemeenten van het samenwerkingsverband te organiseren omdat
COMEET de thuisbasis vormt van en de structuur waarbinnen het samenwerkingsverband
Bibliotheken Meetjesland functioneert;
Overwegende dat drie bestekken werden uitgeschreven:
Bestek 1:
De levering van gedrukte Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde stripverhalen voor
kinderen en volwassenen aan de bibliotheken van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke,

Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en
Zomergem;
Geraamd gezamenlijk bedrag: 27.600 euro inclusief btw per kalenderjaar of 82.800 euro
inclusief btw voor de hele periode;
Geraamd bedrag voor de bibliotheek Sint-Laureins 1.000 euro inclusief btw, per kalenderjaar, of
3.000 euro inclusief btw voor de hele periode;
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Bestek 2:
De levering van audiovisuele materialen aan de openbare bibliotheken van Aalter, Assenede,
Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot,
Wachtebeke, Zelzate en Zomergem;
Geraamd gezamenlijk bedrag: van 56.050 euro inclusief btw voor de kalenderjaren 2016 en
2017 en voor een geraamd bedrag van 58.550 euro inclusief btw voor het kalenderjaar 2018, of
170.650 euro inclusief btw voor de hele periode;
De gemeente Sint-Laureins heeft een lopend contract met Muziek-Al tot eind 2017, waardoor
de gemeente enkel voor het jaar 2018 mee instapt;
Geraamd bedrag voor de bibliotheek Sint-Laureins: 2.500 euro inclusief btw;
Wijze van gunnen: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
Bestek 3:
De levering van boeken aan de bibliotheken van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke,
Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate,
Zomergem en Ruiselede;
Geraamd gezamenlijk bedrag: 359.550 euro, inclusief btw, per kalenderjaar of 1.078.650 euro,
inclusief btw voor de hele periode;
Geraamd bedrag voor de bibliotheek Sint-Laureins 12.250 euro inclusief btw, per kalenderjaar,
of 36.750 euro inclusief btw voor de hele periode;
Wijze van gunnen: open offerteaanvraag;
Gelet op de mail – ontvangen op 28.05.2015 – waarin wordt medegedeeld dat het geraamd
gezamenlijk bedrag voor de levering van audiovisuele materialen dient aangepast te worden;
Overwegende dat ter zitting het geraamd gezamenlijk bedrag voor bestek 2 – levering van
audiovisuele materialen wordt gewijzigd als volgt: Geraamd gezamenlijk bedrag: van 57.950 euro
inclusief btw voor de kalenderjaren 2016 en 2017 en voor een geraamd bedrag van 60.450 euro
inclusief btw voor het kalenderjaar 2018, of 176.350 euro inclusief btw voor de hele periode;
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 artikel
38 betreffende de samenvoegde opdrachten;
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;
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, inzonderheid artikel 5, § 2;
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 en 248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vindt de samenaankoop een goed idee
maar formuleert de vraag of COMEET kan aangesteld worden als opdrachtgevend bestuur;
Hier wordt op geantwoord dat de gemeente lid is van de projectvereniging COMEET en
COMEET kan aangesteld worden;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt naar het budget dat nu wordt
besteed voor de aankoop van boeken en strips en de besparingen voor de gemeente door deze
samenaankoop. Schepen Robert Soberon deelt mede dat het bedrag dat nu wordt besteed aan de
aankoop van boeken en strips zal medegedeeld worden aan de CD&V-fractie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “ Samenaankoop van audiovisuele
materialen, boeken en strips voor de Openbare Bibliotheken Meetjesland voor de jaren 2016-2017-

2018. – Goedkeuring bestekken, gunningswijzes en aanstellen COMEET als opdrachtgevend
bestuur”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- COMEET wordt, conform artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van gemeente Sint-Laureins op
te treden voor het toewijzen van 3 overheidsopdrachten strekkende tot het aanduiden van
leveranciers voor audiovisuele materialen, boeken en strips voor de bibliotheek voor de periode van 1
januari 2016 tot en met 31 december 2018.
Art.2.- Bestek 1: “De levering van gedrukte Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde
stripverhalen voor kinderen en volwassenen” wordt goedgekeurd.
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Art.3.- Bestek 2: “De levering van audiovisuele materialen” wordt goedgekeurd.
Wijze van gunnen: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De gemeente Sint-Laureins stapt, door het lopende contract met Muziek-Al tot eind 2017, enkel voor
het jaar 2018 mee in de procedure.
Art.4.- Bestek 3: “De levering van boeken” wordt goedgekeurd.
Wijze van gunnen: open offerteaanvraag .
Art.5.-De nodige kredieten zullen voorzien worden in de budgetten van 2016, 2017 en 2018.
Art.6.-Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- COMEET, Van Hoorebekeplein 1 bus 4 te 9900 Eeklo
- de Bibliotheek
- de financiële dienst.
--------------Zevende voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging IVM:
A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de
werking van de intergemeentelijke vereniging in 2014.
De gemeenteraad,
Overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, wordt door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder, de heer Johan
Francque, schepen, een toelichting gegeven over de werking van de intergemeentelijke vereniging in
2014.
--------------B) Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering 17.06.2015: goedkeuren agenda en
bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu;
Gelet op de agenda voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering
van de IVM van 17 juni 2015, vastgesteld door de raad van bestuur in zijn zitting van 17 maart 2015;
Gelet op het aangetekend schrijven en de mail van de IVM van 18 maart 2015 inzake de
uitnodiging tot de algemene en de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2015 met de
agenda en de informatie betreffende agendapunten 2 (kapitaalverhoging) en 3 (statutenwijziging) van
de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2015;
Gelet op het aangetekend schrijven van de IVM van 22 april 2015 en de mail van 23 april 2015
inzake de informatie betreffende de agendapunten 1 (verslag directiecomité), 2 (verslag raad van
bestuur), 3 (bijzonder verslag raad van bestuur), 5 (overboeking onbeschikbare reserves naar
beschikbare reserves, 6 (goedkeuring jaarrekening en voorgestelde resultaatsbestemming), 7
(verlening kwijting aan de bestuurders), 8 (verlening kwijting aan de commissaris), 9 (akte name van
de onherroepelijke verbintenis van de deelnemers om hun aandelen te volstorten en van de
onherroepelijke
opdracht/volmacht
van
de
deelnemers
aan
de
raad
van
bestuur …), 10 (benoeming plaatsvervangend bestuurder Sint-Martens-Latem), 11 (benoeming
plaatsvervangend bestuurder Maldegem), van de algemene vergadering van 17 juni 2015, en
agendapunt 2 (beslissing tot kapitaalverhoging) van de buitengewone algemene vergadering van 17
juni 2015;

Gelet op de mail van de IVM van 11 mei 2015 inzake de informatie betreffende agendapunt 4
(verslag van de commissaris) van de algemene vergadering van 17 juni 2015;
Gelet op de programmawet van 19 december 2014 inzake de wijziging van het fiscaal statuut
van de intercommunales;
Overwegende dat de IVM ten gevolge van deze programmawet vanaf het boekjaar 2015 onder
het regime van de vennootschapsbelasting ressorteert, echter met inachtneming van bepaalde
overgangsmaatregelen;
Overwegende dat deze wijziging van het fiscaal statuut onder meer een belangrijke invloed
heeft op de (historisch opgebouwde) reserves van de IVM;
Overwegende dat zolang voormelde reserves een onderdeel blijven van het eigen vermogen, zij
onbelast zijn, maar van zodra er beslist wordt om een dividend uit te keren of wanneer bv. de IVM zou
worden stopgezet of vereffend, deze reserves vanaf het boekjaar 2015 belast zullen worden onder het
tarief van de vennootschapsbelasting (thans een belastingvoet van 33,99%);
Overwegende dat deze situatie maakt dat de IVM met betrekking tot zijn reserves een
belastingrisico draagt ten belope van circa 6,4 miljoen euro;
Overwegende dat het voormeld risico echter wel kan worden afgedekt;
Overwegende dat wanneer er op de jaarlijkse algemene vergadering van 17 juni 2015 met
betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2014 wordt beslist tot de uitkering van
dividenden geput uit de reserves, deze dividenduitkering nog niet onder het regime van de
vennootschapsbelasting zal vallen;
Overwegende dat vervolgens het bedrag van het dividend grotendeels gebruikt zal kunnen
worden om (i) de aandelen van alle aandeelhouders volledig te volstorten en (ii) om een
kapitaalverhoging van de IVM door te voeren;
Overwegende dat op deze manier het bedrag van de reserves grotendeels aanwezig blijft
binnen de IVM en het potentieel risico van de vennootschapsbelasting op de reserves vermeden
wordt;
Overwegende dat hierdoor het historisch opgebouwde “gespaarde bedrag”, aan te wenden voor
toekomstige investeringsplannen – volgend uit het businessplan opgemaakt in 2009 bij de verlenging
van de IVM en uit het beleidsplan 2013 – binnen de vereniging blijft en derhalve de steden en
gemeenten hiervoor geen extra financiële middelen meer moeten voorzien;
Overwegende dat teneinde de bestaande verhoudingen tussen de deelnemende
steden/gemeenten van de IVM niet te verstoren, het aangewezen is dat alle deelnemende
steden/gemeenten op dezelfde wijze deelnemen aan de volstorting van de kapitaalverhoging;
Overwegende dat de uitkomst van de voormelde transactie op dit moment nog niet helemaal
zeker is omdat het risico bestaat dat de belastingadministratie deze transactie aanziet als een
misbruik van de wetgeving;
Overwegende dat om voormelde reden de geplande transactie “dividenduitkering gevolgd door
kapitaalverhoging” werd voorgelegd aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de
belastingsadministratie (de zogenaamde Rulingscommissie);
Overwegende dat de finale beslissing van de Rulingscommissie mogelijks wordt genomen na
datum van de goedkeuring van de jaarrekening 2014;
Overwegende dat het om deze rechtsonzekerheid maximaal te ondervangen, aangewezen is
tijdens de jaarlijkse algemene vergadering de beslissing tot dividenduitkering afhankelijk te maken van
de (dubbele) ontbindende voorwaarde dat de beslissing van de Rulingscommissie negatief is of dat
onmiddellijk na de beslissing tot dividenduitkering er geen volstorting van de aandelen en/of
kapitaalverhoging plaatsvindt;
Overwegende dat door de raad van bestuur van de IVM wordt voorgesteld om het
onbeschikbaar gedeelte van de reserves over te boeken naar de beschikbare reserves en dit
beschikbaar gedeelte samen met de resultaten van het boekjaar 2014 uit te keren als een dividend
ten belope van 18.924.335,00 euro, en hiervan 2.104.635,00 euro te gebruiken om de bestaande
aandelen te volstorten en 12.819.700,00 euro te gebruiken tot verhoging van het kapitaal tegen de
uitgifte van de aandelen C en het saldo ten bedrage van 4.000.000,00 euro volgens dit voorstel
zonder meer uit te keren aan de deelnemende steden/gemeenten;
Overwegende dat de opvraging van de volstorting van de aandelen dan op haar beurt
afhankelijk zal zijn van de opschortende voorwaarde dat er daadwerkelijk tot een dividenduitkering
wordt besloten;
Overwegende dat om de gehele transactie zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorgesteld wordt
dat alle deelnemende steden/gemeenten aan de raad van bestuur van de IVM een volmacht geven
om enerzijds de volstorting van de aandelen voor hun rekening uit te voeren en anderzijds het

restsaldo van de dividenduitkering ten bedrage van 12.819.700,00 euro, over te maken naar een
bijzondere bankrekening ten name van de IVM met het oog op de kapitaalverhoging;
Overwegende dat zodra het geld op een bijzondere rekening is geplaatst, een buitengewone
algemene vergadering kan plaatsvinden en deze eerst akte zal nemen van het depot van gelden op
een bijzondere rekening waaruit het voor de kapitaalverhoging beschikbaar bedrag blijkt en
vervolgens beslist kan worden over de kapitaalverhoging;
Overwegende dat hiervoor de statuten gewijzigd dienen te worden om het maatschappelijk
kapitaal aan te passen als een gevolg van de kapitaalverhoging, en een direct gevolg van de
kapitaalverhoging is dat er een nieuwe klasse van aandelen gecreëerd zal worden genaamd
“aandelen gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 17 juni 2015”, waardoor de
statuten dienen te worden aangevuld met deze nieuwe klasse van aandelen en voorts aangepast
waar nodig;
Overwegende dat om de bestaande en toekomstige verhoudingen binnen de IVM niet te
verstoren, deze aandelen geen stemrecht zullen geven;
Gelet op het voorstel van statutenwijziging, goed te keuren op de buitengewone algemene
vergadering van 17 juni 2015, inzonderheid artikelen 12 en 13;
Overwegende dat dit voorstel door de IVM werd overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid (ABB), gelet op de omzendbrief BA-2003/02 van 25 april 2003 betreffende de afschaffing van
de jaarlijkse herwaardering van de materiële, vaste activa van de intercommunale verenigingen en
van de gemeentebedrijven;
Overwegende dat ABB heeft geantwoord dat deze operatie binnen de IVM mogelijk is, zolang er
niet geraakt wordt aan de wettelijke reserves;
Overwegende dat de wettelijke reserve ten bedrage van 10% van het maatschappelijk kapitaal
bereikt is;
Gelet op de resultatenrekening 2014 en het resultaat van het boekjaar ten bedrage van
4.441.955,27 euro;
Gelet op de balans bijgevoegd bij de resultatenrekening 2014;
Gelet op het voorstel van de IVM om voor onze gemeente een dividenduitkering ten bedrage
van 447.788,75 euro te voorzien;
Gelet op het verzoek van de IVM om voor onze gemeente een volstorting van aandelen A ten
bedrage van 49.800,00 euro te voorzien;
Gelet op het verzoek van de IVM om voor onze gemeente een kapitaalverhoging, geput uit de
dividenduitkering, ten bedrage van 303.350,00 euro te voorzien;
Overwegende dat deze kapitaalverhoging voor onze gemeente resulteert in 12.134 aandelen C;
Overwegende dat na kapitaalsinbreng de dividenduitkering resulteert in een netto uitkering ten
voordele van onze gemeente ten bedrage van 94.638,75 euro;
Gelet op de statuten van de IVM, inzonderheid artikel 12, 13, 30bis, 38 en 42;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2013 waarbij de heer Johan Francque als
bestuurder bij de IVM werd voorgedragen en de beslissing van de algemene vergadering van de IVM
van 27 maart 2013 houdende de benoeming;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 mei 2013 waarbij de heer Eddy Roets als
vertegenwoordiger en de heer Kristof Goethals als plaatsvervangend vertegenwoordiger werd
aangeduid deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de IVM voor de duurtijd van de huidige
legislatuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging I.V.M. –
Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering 17.06.2015:
- Goedkeuring agenda’s
- Vaststelling mandaat vertegenwoordigers
- Goedkeuring verslag directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging
- Goedkeuring verslag raad van bestuur
- Goedkeuring bijzonder verslag raad van bestuur
- Goedkeuring verslag commissaris
- Goedkeuring overboeking onbeschikbare reserves naar de beschikbare reserves
- Goedkeuring jaarrekening 2014
- Goedkeuring verlening kwijting bestuurders

Goedkeuring kwijting commissaris
Goedkeuring volstorting aandelen A, volmacht voor uitvoering volstorting uit het provenu van de
dividenduitkering, volmacht overmaking resterend saldo uit het provenu naar een bijzondere
bankrekening
- Akte name depot van middelen op bijzondere bankrekening ten name van de IVM
- Goedkeuring kapitaalverhoging
- Goedkeuring statutenwijziging
- Goedkeuring benoeming plaatsvervangend bestuurder Sint-Martens-Latem
- Goedkeuring benoeming plaatsvervangend bestuurder Maldegem”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de IVM van
17.06.2015:
1. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2014 met
inbegrip van de belangrijke actuele dossiers
2. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening 2014
3. Bijzonder verslag raad van bestuur met voorstel tot dividenduitkering
4. Verslag van de commissaris
5. Overboeking van de onbeschikbare reserves naar beschikbare reserves
6. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014 en van de voorgestelde
resultaatbestemming (dividenduitkering), onder de (dubbele) ontbindende voorwaarde dat de
ruling negatief is of dat onmiddellijk na de beslissing tot dividenduitkering er geen volstorting van
de aandelen en/of geen kapitaalverhoging plaatsvindt
7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
8. Verlenen van kwijting aan de commissaris
9. Akte name van de onherroepelijke verbintenis van de deelnemers om hun aandelen te volstorten
en van de onherroepelijke opdracht/volmacht van de deelnemers aan de raad van bestuur om (i)
in naam en voor rekening van de deelnemers de volstorting uit te voeren uit het provenu van de
dividenduitkering, alsook om (ii) het resterend saldo van het provenu, of een nader vast te stellen
gedeelte ervan, in naam en voor rekening van de deelnemers over te maken naar een bijzondere
bankrekening van de IVM met het oog op de voorgenomen beslissing tot kapitaalverhoging
10. Benoeming plaatsvervangend bestuurder Sint-Martens-Latem
11. Benoeming plaatsvervangend bestuurder Maldegem
12. Varia
Art.2.- Goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
IVM van 17 juni 2015:
1. Akte name van het depot van middelen op een bijzondere bankrekening ten name van de IVM,
waaruit blijkt welk bedrag beschikbaar is met het oog op de voorgenomen kapitaalverhoging
2. Beslissing tot kapitaalverhoging
3. Statutenwijziging – beslissing
4. Varia
Art.3.- Goedkeuring te hechten aan het verslag van het directiecomité van 7 april 2015 over de
werking van de intergemeentelijke vereniging in 2014 met inbegrip van de belangrijke actuele
dossiers.
Art.4.- Goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad van bestuur van 21 april 2015 met
betrekking tot de jaarrekening 2014.
Art.5.- Goedkeuring te hechten aan het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 21 april 2015
met voorstel tot dividenduitkering.
Art.6.- Goedkeuring te hechten aan het verslag van de commissaris van 08.05.2015.
Art.7.- Goedkeuring te hechten aan de door de IVM voorgestelde overboeking van de onbeschikbare
reserves naar de beschikbare reserves.
Art.8.- Goedkeuring te hechten aan de door de IVM voorgestelde jaarrekening 2014 en bijzondere
balans, evenals aan de voorgestelde resultaatsbestemming, onder de (dubbel) ontbindende
voorwaarde dat de ruling negatief is of dat onmiddellijk na beslissing tot dividenduitkering er geen
volstorting van de aandelen en/of kapitaalverhoging plaatsvindt.
Art.9.- Goedkeuring te hechten aan het verlenen van kwijting aan de bestuurders.
Art.10.- Goedkeuring te hechten aan het verlenen van kwijting aan de commissaris.
Art.11.a) In te stemmen met de voorgestelde volstorting van aandelen A van onze gemeente ten bedrage
van 49.800,00 euro (6.640 aandelen)
-

b)

Volmacht te geven aan de raad van bestuur van de IVM om in naam van onze gemeente de
volstorting uit te voeren uit het provenu van de dividenduitkering
c) Volmacht te geven aan de raad van bestuur van de IVM om in naam en voor rekening van onze
gemeente het resterend saldo uit het provenu, ten bedrage van 303.350,00 euro over te maken
naar een bijzondere bankrekening van de IVM met het oog op de voorgenomen beslissing tot
kapitaalverhoging.
Art.12.- Akte te nemen van het depot van middelen op een bijzondere bankrekening ten name van de
IVM, waaruit blijkt welk bedrag beschikbaar is met het oog op de voorgenomen kapitaalverhoging.
Art.13.- Goedkeuring te geven aan de door de IVM voorgenomen kapitaalverhoging volgens het
voorstel geformuleerd door de raad van bestuur van de IVM op 17 maart 2015.
Art.14.- Goedkeuring te hechten aan de voorgelegde statutenwijziging.
Art.15.- Goedkeuring te hechten aan de benoeming van een plaatsvervangend bestuurder voor de
gemeente Sint-Martens-Latem, met name de heer Guy Van Severen.
Art.16.- Goedkeuring te hechten aan de benoeming van een plaatsvervangend bestuurder voor de
gemeente Maldegem, met name mevrouw Annelies Lammertyn.
Art.17.- De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te
mandateren om op de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van de IVM
van 17 juni 2015 zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden. De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente
beschikt, zijnde 6.640 stemmen.
Art.18.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.V.M., Sint-Laureinsesteenweg 29 te
9900 Eeklo.
--------------Achtste voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging Imewo:
A) Heropenstelling kapitaalverhoging (tweede ronde – 2015)
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën,
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt
aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 3 april 2015 uitgewerkte dossier met
documentatiestukken dat op 7 april 2015 aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Imewo naar aanleiding van de exit van Electrabel
nv einde vorig jaar op 5 september 2014 beslist heeft het aandelenbezit te optimaliseren in functie van
de kapitaalkostvergoeding van het Eigen Vermogen (EV) gerelateerd aan de door de regulator als
ideaal vooropgezette verhouding ten aanzien van de geïnvesteerde kapitalen (GIK), onder meer door
middel van een kapitaalverhoging met bijkomende cash-mogelijkheid;
Gelet op het feit dat deze kapitaalverhoging, die zowel betrekking had op de activiteit elektriciteit
als op de activiteit gas, aangeboden werd aan de openbare deelnemers tijdens het laatste trimester
van 2014 en afgesloten werd op 9 januari 2015;
Gelet op de vaststelling dat 15 van de 42 imewo-gemeenten geheel of gedeeltelijk ingetekend
hebben, dit voor een gezamenlijk bedrag van 16,40 miljoen euro voor de activiteit elektriciteit of
23,03% van het totaal aangeboden kapitaal (71,20 miljoen euro) en voor een gezamenlijk bedrag van
3,05 miljoen euro voor de activiteit gas of 6,13% van het totaal aangeboden kapitaal (49,65 miljoen
euro);
Gelet op het feit dat in het kader van de verbetering van de eigen-vermogen-positie en de
daaraan gekoppelde rating van de Vlaamse distributienetbeheerders met Eandis als
werkmaatschappij, en mede op verzoek van een aantal gemeenten, de raad van bestuur van Imewo
in zitting van 3 april 2015 beslist heeft om de inschrijfperiode van hogervermelde kapitaalverhoging
opnieuw open te stellen;
Gelet op de beslissing van vorig jaar dat de aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de
vorige kapitaalverhoging zouden deelnemen, hun preferentiële rechten voor latere
kapitaalverhogingen zouden behouden en dat aldus deze aandeelhouders opnieuw uitgenodigd
worden voor een tweede ronde;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.11.2014 waarbij beslist werd om niet in te tekenen
voor de eerste ronde van de voorgestelde kapitaalverhoging;
De heer Hugo Coene, schepen, vraagt om het toen ingenomen standpunt te behouden;

Gelet op het feit dat het vooropgestelde (tot op vandaag niet opgenomen) bedrag voor Imewo in
de activiteit elektriciteit 54,8 miljoen euro en in de activiteit gas 46,6 miljoen euro bedraagt;
Gelet op de nieuwe tariefmethodologie van de VREG waarin het toegelaten inkomen van de
distributienetbeheerders voor het eigen vermogen bepaald wordt op basis van de gewogen
gemiddelde kapitaalkost of WACC en deze voor de reguleringsperiode (2015-2016) vastgelegd is op
5,7%;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging Imewo.
– Heropenstelling kapitaalverhoging (tweede ronde – 2015)”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De heropenstelling van de tijdens het laatste trimester van 2014 door de opdrachthoudende
vereniging Imewo aangeboden kapitaalverhoging, geformuleerd per brief aan de gemeente op 7 april
2015 en vertegenwoordigd door aandelen A, niet goed te keuren.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Imewo,
ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be
(Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle).
--------------B) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de
werking van de intergemeentelijke vereniging in 2014.
De gemeenteraad,
Overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, wordt door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder, mevrouw
Claudine Bonamie, schepen, een toelichting gegeven over de werking van de intergemeentelijke
vereniging in 2014.
--------------C) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 22.06.2015: Goedkeuren agenda en
bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor energiebeleid;
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt
aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 09.04.2015 van Imewo, Brusselsesteenweg 199 te 9090
Melle, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van Imewo van 22.06.2015 met volgende agendapunten:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités
en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agendapunten;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt
waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17.10.2013 houdende de aanwijzing van de heer
Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger
in de Algemene Vergaderingen van Imewo;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013 in het bijzonder artikel 44 dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordigers dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging Imewo.
–Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 22.06.2015: Goedkeuren agenda en bepalen
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Imewo
van 22.06.2015 wordt goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de
agendapunten van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 22.06.2015 te bepalen als
volgt: hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van Imewo, p/a
Brusselsesteenweg 199, te 9090 Melle.
--------------Negende voorwerp: Dienstverlenende Vereniging Finiwo:
A) Kapitaalverhoging Publi-T.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke
samenwerkingsverband: de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en OostVlaanderen, afgekort tot FINIWO;
Gelet op het feit dat de Finiwo op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is
van
Publi-T;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 31.03.2015 van FINIWO, Ravensteingalerij 4 bus 2,
1000 Brussel; Overwegende de motiveringsnota van Finiwo met daarin vervat een positief advies om
de kapitaalverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel het
vooropgestelde rendement als het strategisch beland van de investering voor de
bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat het goed is om met Publi-T
in zee te gaan gezien het vast rendement;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging FINIWO –
Verzoek aan Finiwo om de Kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Finiwo te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te
onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 44.692,86 euro.
Art.2.- Finiwo opdracht te geven van dit proportioneel toegewezen bedrag 23.462,04 euro te
financieren door de aanwending van beschikbare middelen op de rekening-courant ter financiering
van een kapitaalverhoging Finiwo “F8”.
Art.3.- Finiwo te verzoeken voor rekening van de gemeente een banklening aan te gaan voor het saldo
van 21.230,82 euro en zich voor dat bedrag onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen
tegenover de financiële instelling die na een aanbestedingsprocedure door de raad van bestuur van
Finiwo wordt gekozen als kredietverstrekker.
De gemeente stelt vast dat Finiwo over 129.001,83 euro uitstaande en niet-opgevraagde waarborgen
beschikt die in 2011 zijn toegekend met oog op de aanwending van een thesaurieprogramma van KBC

Bank ter financiering van de investeringen in projecten voor energieopwekking door middel van
hernieuwbare energie (de zogenaamde “F1” projecten).
De raad beslist van deze waarborgen 21.230,82 euro te herkwalificeren als een onherroepelijke en
onvoorwaardelijke waarborg tegenover de financiële instelling die na een aanbestedingsprocedure door
de raad van bestuur van Finiwo wordt gekozen als kredietverstrekker en dat met oog op het gebruik van
een lange termijn banklening ter financiering van een kapitaalverhoging van Publi-T.
Art.4.- Finiwo te verzoeken om voor rekening van de gemeente een bijkomend bedrag te onderschrijven
van maximaal 30.000 euro, gefinancierd door een cash-inbreng in Finiwo ter financiering van
bijkomende aandelen Finiwo “F8”
Art.5.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van de intercommunale
Finiwo, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
--------------B) Algemene Vergadering 22.06.2015: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke
samenwerkingsverband: de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en OostVlaanderen, afgekort tot FINIWO;
Gelet op het aangetekend schrijven dd 31.03.2015 van FINIWO, Ravensteingalerij 4 bus 2,
1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van
22.06.2015;
Overwegende dat in bovenvermeld schrijven gevraagd wordt om het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen en volgende agenda goed te keuren:
01. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
02. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2014
03. Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenverdeling 2014
04. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
05. Statutaire benoemingen
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agendapunten;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt
waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van de heer
Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger
op de Algemene Vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging FINIWO
Algemene Vergadering van 22.06.2015: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van FINIWO van 22.06.2015 wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de
agendapunten van de Algemene Vergadering van 22.06.2015 te bepalen als volgt: zich te gedragen
naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van de intercommunale
FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Tiende voorwerp: Dienstverlenende Vereniging Veneco²

A)

Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de
werking van de intergemeentelijke vereniging in 2014.
De gemeenteraad,

Overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, wordt door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder, de heer Franki
Van de Moere, burgemeester, een toelichting gegeven over de werking van de intergemeentelijke
vereniging in 2014.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat in het verleden de
huidige meerderheid (toen oppositie) gekant was tegen Veneco² en de KMO-zone Singelken.
De CD&V-fractie is blij dat het goed gaat met de Intercommunale Veneco² en is blij met de resultaten
van de verkoop van de gronden Singelken;
De heer Franki Van de Moere antwoordt hierop dat het destijds een moeilijke periode was voor
Veneco². Nu is het een goed draaiende intercommunale.
--------------B) Algemene Vergadering 30.06.2015: Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²;
Gelet op het aangetekend schrijven van 13.05.2015 van Veneco² waarbij aan de gemeente
gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergadering die doorgaat op 30.06.2015;
Gelet op artikel 33 § 5 van de statuten van Veneco² dat bepaalt dat iedere gemeente steeds
één afgevaardigde aanduidt voor de Algemene Vergadering en dat dergelijke benoemingsprocedure
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat de heer Franki Van de Moere, burgemeester, lid is van de Raad van Bestuur
van Veneco²;
Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid
bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van
één van de andere organen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Algemene Vergadering van Veneco² van 30.06.2015:
De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, voor als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering 2015 van Veneco² van 18.06.2015;
De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor;
17 leden nemen deel aan de stemming;
17 stembriefjes worden in de bus gevonden;
De heer Eddy Roets bekomt 17 ja-stemmen;
Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen heeft bekomen,
Besluit:
Art.1.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt
aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Veneco² van
30.06.2015.
Art.2.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port
Arthurlaan 11, 9000 Gent.
--------------C) Algemene Vergadering 30.06.2015: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²;
Gelet op het aangetekend schrijven van 13.05.2015 van Veneco² waarbij aan de gemeente
gevraagd wordt om deel te nemen aan de algemene vergadering die doorgaat op 30.06.2015 met
volgende agendapunten:
1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 04.12.2014
2. Jaarverslag 2014 Raad van Bestuur
3. Voorgestelde beslissingen met betrekking tot het resultaat.
3.1. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend
3.2. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend
3.3. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend, schuldvergelijking met
volstortingsplicht kapitaal en achtergestelde lening
4. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
5. Verslag van de commissaris
6. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking
van het resultaat
7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
8. Verlenen van kwijting aan de commissaris
9. Benoeming bestuurders
en wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger te bepalen;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agendapunten;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt
waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Buitengewone Algemene Vergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van
………………….. als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Veneco² van
30.06.2015;
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dd. 06.07.2001, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging Veneco²:
Algemene Vergadering 30.06.2015: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De agendapunten van de algemene vergadering van Veneco² van 30.06.2015 om 18.00 uur in
cc De Brouwerij te 9810 Nazareth, Stationsstraat 3B, zoals opgenomen in de uitnodiging van
13.05.2015, worden goedgekeurd, met dien verstande dat de agendapunten “Beslissing tot uitkering
en betaalbaarstelling van een tweede dividend” en “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van
een superdividend, schuldvergelijking met volstortingsplicht kapitaal en achtergestelde lening”
voorwaardelijk worden goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet.
Art.2.- Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” heeft
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van
280.830 euro alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die
ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander zoals
opgenomen in de uitnodiging van 13.05.2015 (het TWEEDE Dividend).
Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geldt de
goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering van
Veneco² voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit
agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Veneco² (inclusief de
aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig vertegenwoordigd zijn) een negatieve
beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt met het
Tweede Dividend en de modaliteiten en voorwaarden daaraan verbonden, met dien verstande dat het
loutere niet nemen van een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat

een voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een
negatieve beslissing kan beschouwd worden.
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Veneco² voorafgaand aan de algemene
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt
“Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geacht niet door de
gemeente/provincie te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een
negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering.
Art.3.- Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend,
schuldvergelijking met volstortingsplicht kapitaal en achtergestelde lening” heeft betrekking op de
uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend van 1.376,53 euro per aandeel alsook de
schuldvergelijking van het superdividend met bepaalde verbintenissen inzake de volstorting van
aandelen en/of de toekenning van een achtergestelde lening, een en ander opgenomen in de
uitnodiging van 13.05.2015 (het Superdividend).
Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend,
schuldvergelijking met volstortingsplicht kapitaal en achtergestelde lening” geldt de goedkeuring onder
de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering van Veneco²
voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit agendapunt heeft
vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Veneco² (inclusief de aandeelhouders die
niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een negatieve beslissing heeft
voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt met het Superdividend en de
modaliteiten en voorwaarden daaraan verbonden, met dien verstande dat het loutere niet nemen van
een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke
goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan
worden beschouwd.
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Veneco² voorafgaand aan de algemene
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt
“Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend, schuldvergelijking met
volstortingsplicht kapitaal en achtergestelde lening” geacht niet door de gemeente/provincie te zijn
goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem uit te brengen met
betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering.
Art.4.- Aan de heer Eddy Roets, vertegenwoordiger van de gemeente, houder van 53 aandelen, die
zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van 30.06.2015 wordt mandaat verleend om:
- te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste
algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te
geven aan Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, ter attentie van Veronique Verstraeten.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie
Elfde voorwerp: Tussenkomst in huur door verenigingen van generator.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de fractie CD&V, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Onze gemeente leeft, elk jaar worden talrijke activiteiten georganiseerd. Meer en meer worden deze
organisaties geconfronteerd met een tekort aan stroomvoorziening. De tijd dat men deze kon aftappen
bij de buren is echter voorbij.
Muziekgroepjes, DJ’s etc maken gebruik van deugdelijk materiaal en eisen voldoende en aangepaste
stroomvoorziening. Stroomgroepen kosten geld en daarom de vraag om vanuit de gemeente een
financiële tussenkomst te voorzien.
Voorstel van besluit:
Het college werkt een reglement uit waarbij verenigingen, wijkcomités, kermiscomités ea een
financiële ondersteuning kunnen krijgen met een max van 150 euro bij het huren van een
stroomgroep.

De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor feestelijkheden, antwoordt hierop dat alle
verenigingen en kermiscomités jaarlijks een subsidie krijgen die ze vrij kunnen besteden. De
wijkkermissen kunnen gratis materiaal bekomen en logistieke steun van de gemeente.
Het schepencollege zal niet ingaan op de vraag;
De heer Patrick De Greve merkt wel op dat de wijkkermissen geen toelage ontvangen van de
gemeente. Hij vraagt de stemming voor dit agendapunt;
De voorzitter vraagt de stemming voor het voorstel van besluit: “Het college werkt een
reglement uit waarbij verenigingen, wijkcomités, kermiscomités en andere een financiële
ondersteuning kunnen krijgen met een max. van 150 euro bij het huren van een stroomgroep”;
Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc
De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer
Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon,
Besluit met 10 neen-stemmen en 7 ja-stemmen:
Enig artikel.- Het voorstel van besluit: Het college werkt een reglement uit waarbij verenigingen,
wijkcomités, kermiscomités en andere een financiële ondersteuning kunnen krijgen met een max. van
150 euro bij het huren van een stroomgroep, wordt niet goedgekeurd.
--------------Twaalfde voorwerp: Controle op zwaar verkeer in de Veldstraat.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de fractie CD&V, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Ondertussen werd reeds een paar weken verbod opgelegd aan zwaar verkeer om door de Veldstraat
te rijden.
Een aantal vrachtwagens blijken dit verbod te negeren.
Vraag
Heeft het college reeds acties ondernomen om gerichte controles te laten uitvoeren op de naleving
van dit verbod?
Kan er tijdelijk gedurende een paar maand een extra bord geplaatst worden om te wijzen op de
nieuwe verkeerssituatie, zodat het zwaar vervoer duidelijk attent wordt gemaakt dat dit niet meer
mag?
Voorstel van besluit:
Het college geeft opdracht aan de politie de naleving van dit verbod voor zwaar verkeer te controleren
en af te dwingen.
Er worden tijdelijk (6 maand) in de Molenstraat extra borden aangebracht om te wijzen op de
gewijzigde situatie voor het verkeer komende van het zuiden en noorden ter hoogte van de Veldstraat
en op het kruispunt Blekkersdijk – Bellekensstraat.
De heer Carlos Bonamie, raadslid van de fractie Samen, stelt voor om op de politieraad de
globale vraag te stellen voor meer controle;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, zal op de eerstvolgende vergadering van het
politiecollege het advies vragen om controle uit te voeren en ook wat de juiste borden zijn die
geplaatst kunnen worden om de gewijzigde verkeerssituatie in de Veldstraat onder de aandacht te
brengen;
De voorzitter vraagt om het voorstel van besluit te wijzigen als volgt: “Het college vraagt aan de
politie de naleving van dit verbod voor zwaar verkeer te controleren.
Op de eerstkomende politieraad wordt het advies gevraagd aangaande het tijdelijk plaatsen
(6 maanden) van extra borden om de gewijzigde verkeerssituatie in de Veldstraat onder de aandacht
te brengen”
De heer Luc Van de Vijver, vraagt de stemming voor het voorstel van besluit;
De voorzitter vraagt de stemming voor het voorstel van besluit: “Het college vraagt aan de
politie de naleving van dit verbod voor zwaar verkeer te controleren.
Op de eerstkomende politieraad wordt het advies gevraagd aangaande het tijdelijk plaatsen
(6 maanden) van extra borden om de gewijzigde verkeerssituatie in de Veldstraat onder de aandacht
te brengen”
Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Het voorstel van besluit: “Het college vraagt aan de politie de naleving van dit verbod
voor zwaar verkeer te controleren.
Op de eerstkomende politieraad wordt het advies gevraagd aangaande het tijdelijk plaatsen (6
maanden) van extra borden om de gewijzigde verkeerssituatie in de Veldstraat onder de aandacht te
brengen”, wordt goedgekeurd.
--------------Dertiende voorwerp: Herstel losliggende kasseien aan kerk/Stee Watervliet.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de fractie CD&V, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
De kasseien in de bocht van het Stee ter hoogte van de kerk in Watervliet liggen ingevolge het
manoevreren van zwaarder verkeer grotendeels gekanteld. Destijds werden reeds bepaalde stukken
opnieuw aangelegd in de rijstrook aan de Kloosterstraat.
Deze toestand schept bijzonder gevaarlijke toestanden voor onder meer oudere mensen die over het
Stee richting kerk gaan en kunnen struikelen.
Voorstel van besluit:
Het college laat dringend een bestek opmaken om minstens dit deel kasseien te herleggen en zorgt
voor een aanbesteding en uitvoering op korte termijn.
Tevens wordt onderzocht wat kan gebeuren om ook de andere kasseien beter te laten stabiliseren,
zodat er geen verdere scheeftrekkingen ontstaan.
Indien dit niet bij hoogdringendheid kan, worden noodherstellingen uitgevoerd in afwachting van een
definitief herleggen van de kasseien in deze bocht.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat jaarlijks een budget
voorzien wordt en een aannemer aangesteld wordt voor herstel van wegen. Het herstellen van de
kasseien kan daarin opgenomen worden;
De CD&V-fractie is hiermede akkoord en het voorstel van besluit wordt een vraagstelling.
--------------Veertiende voorwerp: Goedkeuren notulen van de vergadering van 16.04.2015.
De notulen van de vergadering van 16.04.2015, 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 21.40 uur.
---------------

