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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Gemeentepersoneel:
A) Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: Wijzigen
Wijzigen Bijlage 1: Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
B) Wijzigen formatie en organogram
2. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Vaststellen vakanties en vrije dagen voor het
schooljaar 2015-2016;
3. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Organisatie schooljaar 2015-2016;
4. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Uitbreiden school vestigingsplaats Sint-Laureins. –
Goedkeuring ontwerp;
5. Principebeslissing tot verwerving door de gemeente Kaprijke van een deel van de installaties van
het milieupark, ontbinden huidige samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Kaprijke inzake
de uitbating van het milieupark, oprichten interlokale vereniging en machtigen notaris tot opmaak
van de akte;
6. Heroriëntatie van de streeksamenwerking tussen gemeenten in het Meetjesland en de financiële
regeling respectievelijk met vzw Netwerk Meetjesland met Veneco hieromtrent;
7. Imewo:
A) Kosteloze terbeschikkingstelling van een perceel grond voor het plaatsen van een
elektriciteitscabine te 9988 Sint-Laureins, Muizenhol;
B) Kosteloze terbeschikkingstelling van een perceel grond voor het plaatsen van een
elektriciteitscabine te 9982 Sint-Laureins, Bisdomstraat;
Goedkeuring;
8. Gemeente. – Jaarrekening 2014. – Vaststelling.
Agendapunt aangevraagd door de CD&V-fractie:
9. Wifi-verbinding in het jeugdhuis.
--------------Eerste voorwerp: Gemeentepersoneel:
A) Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: wijzigen.
Wijzigen Bijlage 1: Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18.12.2008 waarbij de rechtspositieregeling en
bijlagen voor het gemeentepersoneel wordt vastgesteld, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissingen dd.
25.06.200, 31.05.2012, 21.11.2013 en 18.12.2014;

Gelet op Afdeling III, alinea 1 die bepaalt dat: “Alle bevorderingsbetrekkingen zijn statutaire
betrekkingen en moeten aan de volgende onderstaande voorwaarden voldoen”.
Overwegende dat het bestuur voorstelt om bovenvermelde alinea te schrappen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende wijziging van de formatie en het
organogram voor wijziging van de functie van hoofd technische dienst – niveau A1-3 in statutair
verband met fulltime prestaties naar de functie van hoofd technische dienst – niveau A1-3 in
contractueel verband met fulltime prestaties
Gelet op de functiebeschrijving en aanwervings-/bevorderingsvoorwaarden voor de functie van
hoofd technische dienst 38/38 – niveau A1-3;
Gelet op de bespreking tijdens de vergadering van het managementteam dd. 08.06.2015;
Gelet op de bespreking tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 16.06.2015 – protocol
15/01;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105, 181
en 248 tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende bedenkingen:
Hij vindt het positief dat het personeel kan doorstromen van niveau B naar niveau A.
In het kader van de wijziging van de Rechtspositieregeling, vraagt hij naar het voordeel van “de
flexibiliteit”;
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat de procedure voor het eventueel laten
afvloeien van personeel, strenger is bij de statutairen dan bij de contractuelen. Bij eventuele fusies van
gemeenten is het indien nodig, gemakkelijker om contractueel personeel te laten afvloeien.
Bij een aanwervingsexamen is men nooit zeker dat de beste kandidaat wordt aangenomen. Het
personeel moet zich nog bewijzen. Iedere ambtenaar moet openstaan voor het afleggen van examens
tijdens zijn loopbaan. Indien het personeelslid voldoet, kan het bestuur de keuze maken om over te
gaan tot statutaire aanwerving. Dit kan een extra stimulans zijn.
Bij de federale en Vlaamse overheid is de tendens naar meer contractuele tewerkstelling. Het
schepencollege opteert hier ook voor;
De heer Bart Van de Keere, raadslid, concludeert dat contractuele tewerkstelling het
gemakkelijker maakt om een personeelslid te ontslaan.
De CD&V-fractie is geen voorstander van contractuele tewerkstelling maar opteert voor statutaire
aanstellingen zeker voor een functie van diensthoofd. Ook de vakorganisatie is die mening toegedaan.
Het bestuur kiest systematisch voor contractuele aanstellingen in plaats van voor statutaire
aanstellingen. Hij vindt dit geen goede evolutie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. –
Rechtspositieregeling: wijzigen en wijzigen bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzondere
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De Rechtspositieregeling gemeentepersoneel wordt gewijzigd als volgt:
Alinea 1 van Afdeling III wordt geschrapt.
Art.2.- De wijziging van bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden, wordt goedgekeurd en in bijlage aan deze beslissing gehecht.
Het gaat in casu om:
hoofd
technische
dienst
–
niveau
A1-3:
functiebeschrijving
en
aanwervings/bevorderingsvoorwaarden
Art.3.- Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de Vlaamse
Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1,
9000 Gent via het digitaal loket en per aangetekend schrijven aan het Vlaams ministerie van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, bus 70,
1000 Brussel.
--------------B) Wijzigen formatie en organogram.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.1997 houdende vaststelling van het
personeelsbehoeftenplan
en
formatie
van
het
gemeentepersoneel,
gewijzigd
bij
gemeenteraadsbeslissingen dd. 12.12.2007, 25.02.2010, 21.11.2013 en 18.12.2014;
Overwegende dat het hoofd technische dienst vrijwillig ontslag neemt met ingang van
01.11.2015;
Overwegende dat momenteel de functie van hoofd technische dienst – niveau A1a-3a met
fulltime prestaties in statutair verband is opgenomen in de personeelsformatie en organogram;
Overwegende dat het bestuur opteert om een diensthoofd technische dienst – niveau A1a-3a met
fulltime prestaties aan te werven in contractueel verband;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het managementteam dd. 08.06.2015;
Gelet op de besprekingen tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 16.06.2015 –
protocol 15/03;
Gelet op het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 dat bepaalt dat de gesubsidieerde contractuelen
(Gesco’s) bij de lokale besturen worden geregulariseerd;
Overwegende dat de regularisatie ingaat op 01.04.2015;
Gelet op het collegebesluit dd. 27.03.2015 waarbij alle gesco-contracten worden omgezet naar
reguliere contractuelen via een bijlage bij de bestaande arbeidsovereenkomst van gesco;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105, 181
en 248 tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, herhaalt dat de fractie het jammer
vindt dat de statutaire functies worden afgebouwd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – wijzigen formatie
en organogram”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- De formatie en organogram van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 23.10.1997, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten dd. 12.12.2007, 25.02.2010,
21.11.2013, wordt gewijzigd als volgt en in bijlage aan deze beslissing gehecht:
wijzigen van de functie van hoofd technische dienst – niveau A1a-3a in statutair verband met
fulltime prestaties naar de functie van hoofd technische dienst – niveau A1a-3a in contractueel
verband met fulltime prestaties
wijzigen van 12 fulltime functies gesco naar 12 fulltime contractuele functies
--------------Tweede voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Vaststellen vakanties en vrije
dagen voor het schooljaar 2015-2016.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Gelet op de omzendbrief betreffende de vakantieregeling in het basis- en secundair onderwijs,
georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op de vergadering van de schoolraad van 01.06.2015;
Gelet op de personeelsvergadering van 26.05.2015;
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: “Gemeentelijk Basisonderwijs. –
Vaststellen vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2015-2016”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2015-2016 worden vastgesteld als volgt:
Vrije dagen van het eerste trimester:
van maandag 02 november 2015 tot en met vrijdag 06 november 2015
woensdag 11 november 2015
Kerstvakantie:
van maandag 21 december 2015 tot en met vrijdag 01 januari 2016;
Vrije dagen van het tweede trimester:
van maandag 08 februari 2016 tot en met vrijdag 12 februari 2016;
Paasvakantie:

van maandag 28 maart 2016 tot en met vrijdag 08 april 2016;
Vrije dagen van het derde trimester:
zondag 1 mei 2016
donderdag 05 mei 2016
vrijdag 06 mei 2016
maandag 16 mei 2016
De zomervakantie vangt aan op donderdag 30 juni 2016
Facultatieve vrije dagen:
schoolafdeling Sint-Laureins:
maandag 28 september 2015
vrijdag 13 mei 2016
schoolafdeling Watervliet:
maandag 12 oktober 2015
vrijdag 13 mei 2016
--------------Derde voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Organisatie schooljaar 20152016.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs. Zij
vraagt om dit agendapunt te verdagen met volgende motivatie: Inzake dit dossier zijn nog niet alle
actoren bevraagd: ouders, oudercomités, Vrije Kleuterschool.
De nieuwe regeling zal pas in voege kunnen treden vanaf het schooljaar 2016-2017;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De voorzitter vraagt de stemming voor de verdaging van het agendapunt: “Gemeentelijke
Basisschool De Regenboog. – Organisatie schooljaar 2015-2016”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Het agendapunt: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Organisatie schooljaar
2015-2016, wordt verdaagd.
--------------Vierde voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Uitbreiden school
vestigingsplaats Sint-Laureins. – Goedkeuring ontwerp.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een power-point presentatie door mevrouw Claudine
Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.09.2013 betreffende het principieel akkoord tot
uitbreiden van de school vestigingsplaats Sint-Laureins. De werken omvatten: slopen bestaand sanitair,
overdekte speelplaats, ruimte voor de voor- en naschoolse opvang en bouwen van een nieuw sanitair
blok, 2 klaslokalen, een bureau voor de directeur, een bureau voor de leerkrachten, een polyvalente
ruimte en een opslagruimte en vernieuwen van de overdekte speelplaats en fietsenberging;
Gelet op het collegebesluit dd. 23.05.2014 waarbij Plantec NV aangesteld wordt als ontwerper
voor deze opdracht;
Gelet op het ontwerp bestaand uit:
Plan inplanting - versie 04.06.2015
Plan ligging, omgeving, inplanting – versie 05.06.2015
Plan grondplannen – versie 05.06.2015
Plan gevels en snedes – versie 05.06.2015
Plan omgevingswerken – versie 05.06.2015
Bestek
Raming voor een totaal bedrag van 1.047.257,61 euro, excl. btw of 1.267.181,71 euro, incl. btw
Overwegende dat de financiering van deze opdracht zal gebeuren met het krediet dat opgenomen
is in het investeringsbudget en subsidies;
Gelet op het schrijven dd. 13.01.2015 van Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs,
Koning Albert II-laan 35 bus 75, 1030 Brussel, waarin wordt medegedeeld dat het dossier met nummer
O.17836 in aanmerking komt voor goedkeuring;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
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 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de fractie voorstander is
dat het probleem in de school aangepakt wordt maar zij stelt zich vragen bij de manier waarop dit
gebeurt.
Ze vraagt naar:
- duurzaamheid: groen dak/verlichting/verluchting/ventilatie/verwarming/koeling
- is er buiten het nieuw sanitair, nog een ander sanitair voor leerkrachten? In ontkennend geval is
het sanitair van de meisjes te beperkt. Wat zal er gebeuren wanneer er eens een buikgriep
rondgaat of wanneer de polyvalente ruimte ter beschikking van derden gesteld wordt?
- is er advies van de brandweer?
- is er een overeenkomst met het Godshuis voor de toegang?
- klopt het dat de kinderen nu afgezet zullen worden in de Leemweg?
- deel van de tuin LOI wordt gebruikt: de ingang van de school gaat over LOI. Heeft de gemeente
daar zakelijk recht op?
- is er reeds 100% zekerheid dat de subsidie van Agion overgeheveld is van Watervliet naar SintLaureins?
- datum opening prijsoffertes?
- zijn er afspraken in verband met bevoegdheid leidend ambtenaar?
Ze formuleert volgende opmerkingen aangaande de gang van zaken in de werkgroep:
Het was de tweede maal dat zij een paar uur vóór de vergadering bericht kreeg dat de vergadering niet
doorging. De eerste keer ging ze dan toch door zonder verwittiging niettegenstaande zij drie tot vier
maal toe geprobeerd had de bevoegde schepen telefonisch te bereiken. De tweede keer ging ze dan
helemaal niet door. Blijkbaar was de info die op de vergadering zou gegeven worden afzonderlijk aan
de leden gegeven: of hoe men inspraak en overleg uitsluit/overbodig maakt. In ieder geval heeft zij geen
enkele uitleg gehad niettegenstaande zij deel uitmaakt van overleggroep. Als er een
adviesgroep/werkgroep/overleg of wat dan ook is, dan dient de info daar gegeven te worden aan
iedereen gelijktijdig zodat iedereen op hetzelfde ogenblik dezelfde info krijgt en er nadien een overleg
ontstaat zodat iedereen de opmerkingen van iedereen hoort en samen naar een oplossing kan zoeken.
Dit is zeker geen voorbeeld van behoorlijk bestuur.
Ze merkt op dat het eerste ontwerp bijna een kopie is van een deel van het SAC.
Waarom toen die hetze in de krant om nu bijna met een identiek deelproject te komen van bijna
1,3 miljoen euro? Bij het SAC was er ruimte voor de school, de polyvalente ruimte, de uitbreiding van
de gemeentelijke diensten en integratie van de diensten van het OCMW. De gunning voor dit project
bedroeg 2,7 miljoen euro.
Ze vraagt naar de kostprijs die reeds betaald is aan de architect, de schadevergoeding die betaald is
aan de architect en de veiligheidscoördinator.
Deze kosten komen ten laste van de gemeentekas en zijn dus voor alle inwoners van Sint-Laureins. Er
wordt twee maal betaald voor een gelijkaardig project. Dit had ook gekund met de wijziging van de
opdracht SAC.
In de vorige legislatuur was er zowel voor de school te Watervliet en de school te Sint-Laureins een
architect aangesteld en zou er nu op deze locaties een nieuw gebouw staan. Dit was ook nu zo geweest
indien de huidige bestuursploeg het welzijn van de gemeente, haar inwoners en haar school,
leerkrachten en schoolgaande kinderen voorop hadden gesteld. Nu zitten we met een tweede keus
project dat altijd nog maar een deel van de problemen oplost.
De Regenboogschool is niet alleen een school met twee vestigingen maar wordt vooral een school met
twee snelheden:
Watervliet:
wordt gerenoveerd, maar het blijven oude gebouwen

subsidie van Agion is afgenomen
inrichten van graadsklassen
een doekje voor het bloeden
dit ontneemt de dynamiek
Sint-Laureins: nieuwe gebouwen
subsidie van Agion
aparte klassen
groots project
geeft dynamiek
Dit straalt af op de hele school, leerkrachten, leerlingen en ouders.
De leerlingen van Sint-Laureins zullen niet naar de vrije school in Sint-Margriete of Bentille gaan. De
leerlingen van Watervliet zullen wel naar Bentille gaan. De inrichting van graadsklassen is zeker niet
bevorderlijk.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, antwoordt op deze vragen als
volgt:
- er komt geen groen dak. Er wordt verluchting en ventilatie voorzien
- er wordt één sanitair voorzien, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten, zij kunnen het
sanitair gebruiken van de gehandicapten
- het advies van de brandweer werd gevraagd en bevestigd
- Het is de bedoeling dat de kinderen worden afgezet op de parking van de sporthal. Het is van groot
beland dat er tijdens de eerste weken hierop toezicht wordt gehouden zodat geen kinderen afgezet
worden in de Leemweg. De toegang gebeurt via de toegangsweg Godshuis
- Agion heeft per brief bevestigd dat het dossier in aanmerking komt voor goedkeuring. Het dossier
dient binnen te zijn uiterlijk tegen 01.09.2015. Het project komt in aanmerking voor 70% subsidies
- In de werkgroep SAC was geen vertegenwoordiger van de oppositie opgenomen. Nu in de
werkgroep school zetelen twee vertegenwoordigers van de CD&V-fractie (1 voor de gemeente en
1 voor het OCMW)
- De school in Watervliet was een grijze saaie massa. De klassen worden gerenoveerd en de
speelplaats heeft al heel wat meer kleur gekregen. Dit komt aan de leerlingen en leerkrachten ten
goede;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat er split-airco komt voor de verwarming
en koeling en er wordt LED-verlichting voorzien. Er zijn nog geen afspraken gemaakt in verband met de
omvang van het mandaat van de leidend ambtenaar;
Raadslid Martine Cools, antwoordt hierop het volgende:
Het is juist dat in de overleggroep zowel een vertegenwoordiger vanuit de gemeente als vanuit de
OCMW-raad opgenomen was de één evenwel als effectief lid, de ander als plaatsvervanger, dit is
niet hetzelfde als twee effectieve leden en doet zeker geen afbreuk aan de geformuleerde
opmerkingen in verband met het annuleren en/of niet laten doorgaan van een overleg. In de
werkgroep werd overigens enkel de inplanting en indeling van het gebouw besproken, nooit
werden technische punten geagendeerd noch voorgelegd of besproken in de overleggroep die
overigens slechts drie maal samenkwam
Wat de technische vragen betreft merkt zij op dat de leden van het schepencollege zelf moeten
kunnen antwoorden daar noch de technische dienst noch de ontwerper aanwezig zijn waarna zij
zelf een aantal technieken aanhaalt die in het SAC voorzien waren zoals de slimme verlichting,
de nachtkoeling, het groen dank, …. als raadslid hebben zij recht op de juiste informatie en het
feit dat zij niet kunnen antwoorden er enkel op wijst op een onvoldoende voorbereiding en dat het
punt rap rap geagendeerd werd omdat zij anders te laat zijn om de subsidie te proberen
valoriseren;
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën, deelt mede dat hij niet akkoord is met de
visie dat er tweemaal moet betaald worden. In het SAC project waren nieuwe klaslokalen opgenomen
en waren er geen subsidies van Agion. In het voorliggend project is wel subsidie van Agion. In Watervliet
worden de klassen gerenoveerd zonder subsidies. De totale renovatiekosten zullen beduidend minder
zijn dan de kosten van de nieuwe klaslokalen in het project SAC. Zowel voor de school in Watervliet als
in Sint-Laureins, worden er werken uitgevoerd. Dit is dan geen school met twee snelheden;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie formuleert nog volgende vragen:
- wordt door de aanbouw aan de sporthal, de technische ruimte niet afgesloten?
- aan de verwarmingsinstallatie in de sporthal zijn er problemen. Is het niet aangewezen om de
verwarming school en sporthal samen te bekijken?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat:
- de toegang tot de technische ruimte van de sporthal niet wordt afgesloten

de gezamenlijke aanpak van de verwarming sporthal/school werd bekeken, maar om technische
redenen is hiervan afgestapt;
Mevrouw Martine Cools besluit dat het niet is omdat er momenteel minder leerlingen zijn in
Watervliet, dat dit ook zo zal blijven. Zoiets gebeurt altijd in golven. De nieuwe wijk heeft indertijd voor
een instroom gezorgd. Deze kinderen zijn momenteel twintigers maar zullen op hun beurt te zijner tijd
voor instroom zorgen.
Als bestuur heb je altijd de plicht om vooruit te kijken: 10, 20, 30 jaar en zelfs verder. Vandaar dat het
jammer is dan in Watervliet de schoolgebouwen niet grondig worden aangepakt.
De fractie zal zich onthouden bij de stemming om volgende redenen:
- het project wordt betaald via afnemen subsidie van andere school waardoor een school met twee
snelheden gecreëerd wordt
- het project biedt maar een oplossing voor een deel van de problemen
- het project is vlug afgerond en vertoont een aantal lacunes waardoor er zeker meerwerken zullen
zijn die niet subsidiabel zijn
Toch benadrukt zij dat de CD&V-fractie wel voorstander is van aanvang van de bouwwerkzaamheden
te Sint-Laureins want dit zou er al van de vorige bestuursploeg gestaan hebben;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke Basisschool De
Regenboog – Uitbreiden school vestigingsplaats Sint-Laureins. – Goedkeuring ontwerp”;
Gelet op het individueel stemgedrag 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, de heer
Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens
Besluit met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen:
Art.1.- Het ontwerp bestaande uit:
Plan inplanting - versie 04.06.2015
Plan ligging, omgeving, inplanting – versie 05.06.2015
Plan grondplannen – versie 05.06.2015
Plan gevels en snedes – versie 05.06.2015
Plan omgevingswerken – versie 05.06.2015
Bestek
Raming voor een totaal bedrag van 1.047.257,61 euro, excl. btw of 1.267.181,71 euro, incl. btw
betreffende het uitbreiden school vestigingsplaats Sint-Laureins, wordt goedgekeurd.
Art.2.- De wijze van gunning: openbare aanbesteding
Art.3.- De financiering van deze opdracht zal gebeuren met het krediet dat is goedgekeurd in het budget
2016 en volgende jaren van het investeringsbudget en met subsidies.
Art.4.-Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs, Koning Albert II-laan 35 bus 75, 1030 Brussel
- Plantec nv, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende
- financiële dienst
--------------Vijfde voorwerp: Principebeslissing tot verwerving door de gemeente Kaprijke van een deel van
de installaties van het milieupark, ontbinden huidige samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente Kaprijke inzake de uitbating van het milieupark, oprichten interlokale vereniging en
machtigen notaris tot opmaak van de akte.

-

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën en de heer
Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.11.2011 betreffende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst voor de gemeenschappelijke uitbating van het milieupark gelegen te
9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 14, waarin de modaliteiten werden bepaald voor de
exploitatievergoeding die Kaprijke aan onze gemeente moet betalen voor de uitbating, alsook inzake de
meebetaling in de aflossingen van de lening die Sint-Laureins is aangegaan voor de realisatie van het
milieupark;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.11.2011 waarbij een overlegorgaan werd opgericht
dat als doel had om het oprichten van een intergemeentelijke samenwerkingsvorm te onderzoeken;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.06.2013 betreffende de stand van zaken
overlegorgaan milieupark Sint-Laureins/Kaprijke en op de nieuwe rol die IVM wenst op te nemen in
verband met de exploitatie van het milieupark;
Overwegende dat dit nog verder dient te worden onderzocht en geenszins betrekking zal hebben
op de overname van infrastructuur;
Overwegende dat beide gemeenten het wenselijk achten om hun samenwerking duurzaam te
verankeren;
Overwegende dat, op advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur, een interlokale
vereniging zal worden opgericht voor het beheer van het milieupark;
Gelet op het voorstel tot verwerving van 50% van de installaties die gevestigd zijn op het perceel,
kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie C, nr. 0219h van de gemeente Sint-Laureins door de gemeente
Kaprijke;
Overwegende dat de verwerving van de installaties zou worden gerealiseerd op uiterlijk
01.01.2016;
Overwegende dat de basisprincipes zoals bepaald in de huidige samenwerkingsovereenkomst
zullen worden opgenomen in de statuten van de nieuw op te richten interlokale vereniging;
Overwegende dat de verwerving via notariële akte moet gebeuren;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat het een goede zaak is om
de samenwerking met Kaprijke te bestendigen en zij meer zekerheid wensen. De aanzet hiervoor is
reeds gegeven in de vorige legislatuur.
De plannen van IVM worden concreter inzake de uitbating van milieuparken. Hij vraagt naar de stand
van zaken.
Momenteel is er een samenwerkingsovereenkomst die zal worden geofficialiseerd in een interlokale
vereniging;
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat Van Gansewinkel nu zeer interessante
voorwaarden biedt inzake de uitbating. Het bestuur wenst deze verder te zetten. De uitbating van het
milieupark binnen de studie in het kader van IVM zal worden meegenomen in een bespreking van de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en later in de op te richten
interlokale vereniging;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende informatieve vragen
Bij het uitschrijven van de overheidsopdracht “uitbating milieupark”, is het aangewezen om ook
IVM aan te schrijven als partner
Is er bij de overname van de installaties, rekening gehouden met de reeds ontvangen subsidies?
In de akte worden best de modaliteiten opgenomen hoe de gemeente Kaprijke toegang zal
hebben tot het milieupark en wordt best ook een termijn vastgelegd;
De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat:
IVM zal aangeschreven worden als partner
Bij het berekenen van het bedrag van overname, zijn de subsidies afgetrokken.
De heer Hugo Coene, schepen, vult aan dat de modaliteiten van toegang in overleg met Kaprijke
zullen wordt vastgelegd via erfdienstbaarheid/opstalrecht. Ook zal een maximale duur worden
vastgelegd: 50 jaar. Dit zal worden opgenomen in de notariële akte.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Principebeslissing tot verwerving door
de gemeente Kaprijke van een deel van het milieupark, ontbinden van de huidige
samenwerkingsovereenkomst inzake de uitbating van het milieupark, oprichten interlokale vereniging
en machtigen notaris tot opmaak van akte”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art 1.- De gemeenteraad hecht haar goedkeuring aan de principebeslissing tot verwerving van de
gemeente Kaprijke van 50% van de installaties van het milieupark, dat gevestigd is te 9982 SintLaureins, Sint-Jansstraat 14, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie C, delen van nrs. 219/g en 194/b.
Art.2.- Er wordt een interlokale vereniging opgericht die de exploitatie van het milieupark op zich zal
nemen.
Art.3.- Onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeente Kaprijke, wordt de
samenwerkingsovereenkomst dd. 24.11.2011 betreffende de gemeenschappelijke uitbating van het
milieupark in der minne ontbonden op het ogenblik van de opstart van de interlokale vereniging.
-

Art.4.- De heer Philip Bauwens, notaris uit Sint-Laureins, te machtigen om een ontwerp van akte op te
maken en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van beide participerende gemeenten.
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot uitvoering van de beslissing.
Het volledig dossier zal opnieuw ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Art.6.- Afschrift wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur van Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke
--------------Zesde voorwerp: Heroriëntatie van de streeksamenwerking tussen gemeenten in het
Meetjesland en de financiële regeling respectievelijk met vzw Netwerk Meetjesland met Veneco
hieromtrent.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.09.2014 waarbij de gecoördineerde statuten
Netwerk Meetjesland en het convenant/overeenkomst tussen de gemeente en Netwerk Meetjesland
werden goedgekeurd en gemeentelijke vertegenwoordigers werden aangeduid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.02.2015 waarbij kennis werd genomen van de
beslissing van minister Homans tot vernietiging van bovenvermeld gemeenteraadsbesluit;
Overwegende dat volgende gemeenten hun bijdrage in 2015 hebben betaald :
AALTER
€ 15.992,80
EEKLO
€ 16.347,20
EVERGEM
€ 27.350,40
KAPRIJKE
€ 5.044,80
KNESSELARE
€ 6.597,60
LOVENDEGEM
€ 7.714?40
SINT-LAUREINS
€ 5.316,80
WAARSCHOOT
€ 6.293,60
WACHTEBEKE
€ 5.868,80
ZELZATE
€ 10.000,00
ZOMERGEM
€ 6.644,00
Overwegende dat van volgende gemeenten nog geen bijdrage van 2015 werd ontvangen:
MALDEGEM
€18.594,00
NEVELE
€9.541,60
ASSENEDE
€11.153,60
Overwegende dat de toelage van de gemeente tot doel had vooral de kosten van het personeel
in de vzw Netwerk Meetjesland te financieren benevens de werking van de vzw Netwerk Meetjesland;
Overwegende dat op basis van de gemaakte (personeels)kosten in de vzw Netwerk Meetjesland
een regeling werd overlegd binnen het burgemeestersoverleg van het Meetjesland dd 09/05/2015;
Overwegende dat Veneco bereid is de streeksamenwerking te ondersteunen met de middelen
van de gemeenten uit het Meetjesland en hiervoor personeel ter beschikking te stellen;
Overwegende dat het billijk is dat de vzw Netwerk Meetjesland in zijn volgende vergadering zal
beslissen om aan de gemeenten die in 2015 de volledige toelage hebben betaald , 50 % terug te betalen
met name:
AALTER
€ 7.996,40
EEKLO
€ 8.173,6
EVERGEM
€ 13.675,2
KAPRIJKE
€ 2.522,4
KNESSELARE
€ 3.298,8
LOVENDEGEM
€ 3.857,2
SINT-LAUREINS
€ 2.658,4
WAARSCHOOT
€ 3.146,8
WACHTEBEKE
€ 2.934,4
ZELZATE
€ 5.000
ZOMERGEM
€ 3.322
Overwegende dat vanwege de gemeenten die hun toelage 2015 nog niet betaald hebben alsnog
een eenmalige toelage aan de vzw Netwerk Meetjesland dient betaald te worden ten belope van 50%
van de initieel gevraagde toelage nl. voor de gemeente
MALDEGEM
€ 9.297,20
NEVELE
€ 4.770,80
ASSENEDE
€ 5576,80

Overwegende dat uit de besprekingen met Veneco is gebleken dat zij in hun werking de
streeksamenwerking tussen de gemeenten van het Meetjesland verder wensen te benaarstigen in een
afgescheiden financiële rekening voor de meetjeslandse gemeenten mits zij voor de jaren 2015-2016
(100 %) zouden kunnen beschikken van de door de gemeenten voorziene bijdrage aan de VZW Netwerk
Meetjesland;
Gelet op de overeenkomst die hiervoor werd uitgewerkt tussen de gemeenten en Veneco;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de fractie altijd
vertrouwen heeft gehad in de goede werking van Veneco.
Het is een jammere vaststelling dat de samenwerking met Netwerk Meetjesland niet werd aanvaard
door het kabinet van Minister Homans;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Heroriëntatie van de
streeksamenwerking tussen gemeenten in het Meetjesland en de financiële regeling respectievelijk met
vzw Netwerk Meetjesland met Veneco hieromtrent”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeente Sint-Laureins treedt terug uit de VZW Netwerk Meetjesland op voorwaarde dat de
vzw de beslissing neemt om 50 % van de toelage van 2015 aan de gemeente terug te betalen.
Art.2.- De gemeentelijke vertegenwoordiger en het adviserend lid van de Algemene Vergadering en de
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, worden verzocht hun mandaat in de Raad
van Bestuur en de Algemene Vergadering vanaf dan ter beschikking te stellen en om hun ontslag te
geven;
Art.3.- De gemeente Sint-Laureins hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst met Veneco, die als
bijlage aan deze beslissing wordt gehecht, om de streeksamenwerking in het meetjesland verder te
zetten in de schoot van Veneco en hiervoor volgende bijdrage te betalen
voor 2015: € 2.658,40
AALTER
€ 7.996,40
EEKLO
€ 8.173,6
EVERGEM
€ 13.675,2
KAPRIJKE
€ 2.522,4
KNESSELARE
€ 3.298,8
LOVENDEGEM
€ 3.857,2
SINT-LAUREINS
€ 2.658,4
WAARSCHOOT
€ 3.146,8
WACHTEBEKE
€ 2.934,4
ZELZATE
€ 5.000
ZOMERGEM
€ 3.322
MALDEGEM
€ 9.297,20
NEVELE
€ 4.770,80
ASSENEDE
€ 5576,80
voor 2016: € 5.316,80
AALTER
€ 15.992,80
EEKLO
€ 16.347,20
EVERGEM
€ 27.350,40
KAPRIJKE
€ 5.044,80
KNESSELARE
€ 6.597,60
LOVENDEGEM
€ 7.714,40
SINT-LAUREINS
€ 5.316,80
WAARSCHOOT
€ 6.293,60
WACHTEBEKE
€ 5.868,80
ZELZATE
€ 10.000,00
ZOMERGEM
€ 6.644,00
MALDEGEM
€ 18.594,00
NEVELE
€ 9.541,60
ASSENEDE
€ 11.153,60
Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
Netwerk Meetjesland vzw, Oostveldstraat 91 9900 Eeklo
Veneco, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.

--------------Zevende voorwerp: Imewo:
A) Kosteloze terbeschikkingstelling van een perceel grond voor het plaatsen van een
elektriciteitscabine te 9988 Sint-Laureins, Muizenhol. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor gemeentelijk
patrimonium;
Gelet op het schrijven van Imewo, Bomastraat 11, 9000 Gent, waarbij zij vragen om een
perceeltje grond ter beschikking te stellen te 9988 Sint-Laureins, 5e afdeling, Muizenhol, sectie C, onder
deel openbaar domein, met een oppervlakte van 28,20 m²;
Overwegende de vraag van Imewo om de grond kosteloos ter beschikking te stellen om reden
van openbaar nut, namelijk de installatie en het in bedrijf houden van een
elektriciteitstransformatiecabine met al zijn toebehoren evenals de aansluiting op het net bij middel van
leidingen naar de installatie;
Overwegende de vraag om een notaris aan te duiden voor het opstellen van de notariële akte;
Overwegende dat alle kosten: rechten, erelonen, opmetingsplan, verbonden aan deze akte, ten
laste vallen van Imewo;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst tot kosteloze terbeschikkingstelling van een perceel
grond;
Overwegende dat de overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring door de Raad van Bestuur van IMEWO en van het bekomen van de vereiste
bouwvergunning;
Gelet op het bijgevoegd plan nr. 30015967 met aanduiding van de locatie van de nieuw op te
richten cabine;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat de fractie in het verleden
ook opteerde voor kosteloze terbeschikkingstelling. Sommige gemeenten vragen een financiële
vergoeding om hun gronden ter beschikking te stellen aan de intercommunale Imewo;
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat in het document Kosteloze
terbeschikkingstelling volgende bepaling is opgenomen: “2) Het onroerend goed wordt overgedragen
onder de gewone waarborg in rechte en in feite en voor vrij en zuiver van alle schulden, hypotheken,
voorrechten of gelijk welke beletselen”. Deze bepaling heeft betrekking op een overdracht. Gezien het
hier gaat om een kosteloze terbeschikkingstelling, dient deze bewoording te worden geschrapt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Imewo. – Kosteloze
terbeschikkingstelling van perceel grond voor het plaatsen van een elektriciteitscabine te 9988 SintLaureins, Muizenhol, met schrapping van volgende bepaling : ” “2) Het onroerend goed wordt
overgedragen onder de gewone waarborg in rechte en in feite en voor vrij en zuiver van alle schulden,
hypotheken, voorrechten of gelijk welke beletselen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art 1.- Akkoord tot het afsluiten van een overeenkomst met Imewo, Bomastraat 11, 9000 Gent, om
volgend goed kosteloos ter beschikking te stellen: een perceel grond gelegen te Sint-Laureins, 5e
afdeling, sectie C, deel van openbaar domein, met een oppervlakte van 28,20 m².
Dit perceel is uitsluitend bestemd voor de installatie en het in bedrijf houden van een
elektriciteitstransformatiecabine met al zijn toebehoren evenals de aansluiting op het net bij middel van
leidingen naar de installatie.
Art.2.- In het document kosteloze terbeschikkingstelling wordt volgende bepaling geschrapt: 2) Het
onroerend goed wordt overgedragen onder de gewone waarborg in rechte en in feite en voor vrij en
zuiver van alle schulden, hypotheken, voorrechten of gelijk welke beletselen”.
Art.3.- Deze overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door
de Raad van Bestuur van IMEWO en van het bekomen van de vereiste bouwvergunning.
Art.4.- De heer Philip Bauwens, notaris, aan te stellen voor het verlijden van de notariële akte.
Art.5.- Alle kosten: rechten, ereloon, opmetingsplan, verbonden aan deze akte zijn ten laste van
Imewo.
Art.6.- Afschrift wordt overgemaakt aan:
- Imewo, Bomastraat 11, 9000 Gent

Notaris Philip Bauwens, Leemweg 63, 9980 Sint-Laureins
--------------B) Kosteloze terbeschikkingstelling van een perceel grond voor het plaatsen van een
elektriciteitscabine te 9982 Sint-Laureins, Bisdomstraat. – Goedkeuring.
-

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
energievoorzieningen;
Gelet op het schrijven van Imewo, Bomastraat 11, 9000 Gent, waarbij zij vragen om een
perceeltje grond ter beschikking te stellen te 9982 Sint-Laureins, 2e afdeling, Bisdomstraat, sectie C,
onder deel van nummer 128m2, met een oppervlakte van 36,00 m²;
Overwegende de vraag van Imewo om de grond kosteloos ter beschikking te stellen om reden
van openbaar nut, namelijk de installatie en het in bedrijf houden van een
elektriciteitstransformatiecabine met al zijn toebehoren evenals de aansluiting op het net bij middel van
leidingen naar de installatie;
Overwegende de vraag om een notaris aan te duiden voor het opstellen van de notariële akte;
Overwegende dat alle kosten: rechten, erelonen, opmetingsplan, verbonden aan deze akte, ten
laste vallen van Imewo;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst tot kosteloze terbeschikkingstelling van een perceel
grond;
Overwegende dat de overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring door de Raad van Bestuur van IMEWO en van het bekomen van de vereiste
bouwvergunning;
Gelet op het bijgevoegd plan nr. 256230 met aanduiding van de locatie van de nieuw op te
richten cabine;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat de fractie in het verleden
ook opteerde voor kosteloze terbeschikkingstelling. Sommige gemeenten vragen een financiële
vergoeding om hun gronden ter beschikking te stellen aan de intercommunale Imewo;
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat in het document Kosteloze
terbeschikkingstelling volgende bepaling is opgenomen: “2) Het onroerend goed wordt overgedragen
onder de gewone waarborg in rechte en in feite en voor vrij en zuiver van alle schulden, hypotheken,
voorrechten of gelijk welke beletselen”. Deze bepaling heeft betrekking op een overdracht. Gezien het
hier gaat om een kosteloze terbeschikkingstelling, dient deze bewoording te worden geschrapt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Imewo. – Kosteloze
terbeschikkingstelling van perceel grond voor het plaatsen van een elektriciteitscabine te 9982 SintLaureins, Bisdomstraat, met schrapping van volgende bepaling : “2) Het onroerend goed wordt
overgedragen onder de gewone waarborg in rechte en in feite en voor vrij en zuiver van alle schulden,
hypotheken, voorrechten of gelijk welke beletselen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art 1.- Akkoord tot het afsluiten van een overeenkomst met Imewo, Bomastraat 11, 9000 Gent, om
volgend goed kosteloos ter beschikking te stellen: een perceel grond gelegen te Sint-Laureins, 2e
afdeling, sectie C, deel van nummer 128m2, met een oppervlakte van 36,00 m².
Dit perceel is uitsluitend bestemd voor de installatie en het in bedrijf houden van een
elektriciteitstransformatiecabine met al zijn toebehoren evenals de aansluiting op het net bij middel van
leidingen naar de installatie.
Art.2.- In het document kosteloze terbeschikkingstelling wordt volgende bepaling geschrapt: 2) Het
onroerend goed wordt overgedragen onder de gewone waarborg in rechte en in feite en voor vrij en
zuiver van alle schulden, hypotheken, voorrechten of gelijk welke beletselen”.
Art.3.- Deze overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door
de Raad van Bestuur van IMEWO en van het bekomen van de vereiste bouwvergunning.
Art.4.- De heer Philip Bauwens, notaris, aan te stellen voor het verlijden van de notariële akte.
Art.5.- Alle kosten: rechten, ereloon, opmetingsplan, verbonden aan deze akte zijn ten laste van
Imewo.
Art.6.- Afschrift wordt overgemaakt aan:
Imewo, Bomastraat 11, 9000 Gent

Notaris Philip Bauwens, Leemweg 63, 9980 Sint-Laureins
--------------Achtste voorwerp: Gemeente. – Jaarrekening 2014. – Vaststelling.

-

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een power-point presentatie, door de heer Hugo Coene,
schepen van financiën;
Gezien, overeenkomstig artikel 174§1 van het gemeentedecreet, ieder gemeenteraadslid een
exemplaar van de jaarrekening voor het jaar 2014 heeft ontvangen;
Overwegende dat, uit de jaarrekening 2014 opgemaakt door de heer Fredy Van de Velde,
financieel beheerder, blijkt dat de ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2014 goed geregeld zijn
en er geen inschrijvingen voorkomen welke tot opmerkingen aanleiding geven;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen:
Blz. 10:
Afbouw uren school ten laste van de inrichtende macht (12 uren naar 8 uren). Hij vraagt naar
de visie voor volgend schooljaar;
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, antwoordt hierop dat vanaf het schooljaar
2015-2016, geen uren meer voorzien zijn ten laste van de inrichtende macht;
Blz. 20:
Gronden Vlasbloem: ontwerpakten ruiling en verkoop gronden opgemaakt. Hij vraagt naar de
stand van zaken;
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, antwoordt hierop dat de akten
verkoop en ruiling zijn getekend. De werken starten in augustus 2015;
Blz. 23:
2 IBA’s geïnstalleerd. De kostprijs bedraagt 17.764 euro. Hij vindt dit een zeer groot bedrag;
De heer Hugo Coene, schepen, zal dit nazien en een detail overmaken;
Blz. 28:
Een elektrisch voertuig werd door Eandis aan de gemeente ter beschikking gesteld. Hij vraagt
naar de stand van zaken;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het elektrisch voertuig getest is maar
niet voldeed aan alle verwachtingen. De mogelijkheid wordt nu onderzocht om een voertuig op aardgas
aan te kopen;
Blz. 44:
De organisatie van de Bene-ladies tour heeft in 2014 meer dan 16.000 euro gekost, terwijl
maar 7.500 euro voorzien was in het budget. Ook in 2015 is 7.500 euro voorzien. Hij hoopt
dat dit bedrag niet zal overschreden worden;
Blz. 59:
Doelstellingenrekening: is onduidelijk opgesteld. Hij vraagt om dit in de toekomst te verfijnen;
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat het stramien van deze documenten werd aangereikt
door Schaubroeck. De opmerking zal meegenomen worden;
Blz. 75:
Staat van opbrengsten en kosten: Hij vraagt verduidelijking over het grote verschil inzake
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen: in 2013: 2.596.957,46 euro, in 2014:
1.021.234,60 euro;
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat deze cijfers geen echte betekenis hebben. Meer
info wordt gevraagd;
Blz. 103: De evolutie van de kosten zonder afschrijvingen en voorzieningen: Er is geen nominatief
bedrag ingevuld voor 2013;
De heer Hugo Coene, schepen, vindt dit een terechte opmerking. Het bedrag moet zijn 6.748.456 euro;
Blz. 109: Fiscale ontvangsten: andere: in 2011: 414.419 euro, in 2014: 531.182 euro. Hij vraagt naar
details;
De heer Hugo Coene, schepen, deelt mede dat details worden opgevraagd;
Blz. 111: Cultuur + De Meet: opbrengsten: in 2013: 48.264 euro, in 2014: 73.348 euro. Hij vraagt
verduidelijking;
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat in 2014 achterstallige subsidies werden ontvangen;
Blz. 142: Middagtoezicht: ontvangsten in 2013: 17.547,53 euro, in 2014: 11.763,20 euro. De uitgaven
zijn quasi gelijk. Hij vraagt verduidelijking;
De heer Hugo Coene, schepen, deelt mede dat meer info zal gevraagd worden;
De heer Franky Cornelis besluit met de financieel beheerder en zijn dienst te bedanken voor het
verzorgde werk;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, maakt een vergelijking tussen de
rekening 2012 en de rekening 2014 en hij stelt vast dat:
- de onroerende voorheffing met 26,8% is gestegen
- de andere fiscale ontvangsten met 29% zijn gestegen

- de globale fiscale druk met 13% is gestegen
- de uitgaven stijgen met 2%
Er is een positief saldo van 4 miljoen euro.
In de media pleiten de regeringspartijen VLD en N-VA voor het verlagen van de belastingen, terwijl in
Sint-Laureins de belastingen fors de hoogte zijn ingegaan (takslift). Gezien het ruime overschot kan
teruggekomen worden op de beslissing en de belastingen worden verminderd;
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat in 2013 de huidige meerderheidspartijen de
begroting hebben overgenomen die door de vorige legislatuur werd opgemaakt.
De personenbelasting is behouden op 7%. Dit is nog altijd bij de laagste van de cluster. De opcentiemen
werden verhoogd. Het percentage ligt nog altijd onder het gemiddelde.
De uitgaven zijn onder controle. De bestuursploeg is een dynamische ploeg die projecten wenst te
realiseren.
In andere gemeenten waar de CD&V deel uitmaakt van de meerderheid, zijn ook de belastingen
verhoogd.
Indien de CD&V-fractie nu nog de meerderheidspartij zou zijn, zouden zij dezelfde beslissing moeten
nemen om hun projecten SAC, renovatie school Watervliet, te kunnen financieren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Jaarrekening 2014. – Vaststelling”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De jaarrekening 2014 bestaande uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening, de
financiële toestand, de exploitatierekening, de investeringsrekening, de liquiditeitenrekening, de balans,
de staat van opbrengsten en kosten, wordt vastgesteld.
Art.2.- De balans heeft een totaal van 42.804.447,44 euro.
Art.3.- De staat van opbrengsten en kosten vertoont een resultaat van 597.532,23 euro.
Art.4.- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie van Binnenlandse Aangelegenheden en aan
de financiële dienst.
--------------Agendapunt aangevraagd door de CD&V-fractie:
Negende voorwerp: Wifi-verbinding in het jeugdhuis.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Met smartphones kan men vandaag overal op het internet als er voorzien is in een degelijke verbinding,
wat in het jeugdhuis echter niet het geval is. Het zou dan ook van een meer consistent
communicatiebeleid laten blijken mocht men ook die groep die vandaag het meeste van internet gebruik
maakt effectief toegang geven tot een degelijke internetverbinding. Dit om een optimaal gebruik van de
nieuwe media te garanderen.
Vraag
Te voorzien in een werkende wifi-verbinding in het jeugdhuis zodat er toegang is tot het internet?
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor ICT, is zich bewust dat er geen wifi is in het
jeugdhuis. Momenteel wordt er inzake IT een stappenplan uitgewerkt. In fase I zit de vernieuwing van
de netwerkverbinding en het versterken van de verbinding met de POB en het jeugdhuis die in hetzelfde
gebouw zijn ondergebracht.
Hij kan geen exacte timing aangeven maar de installatie van de wifi wordt gekaderd in het stappenplan
van het ICT-programma.
--------------Tiende voorwerp: Goedkeuren notulen van de vergadering van 28.05.2015.
De notulen van de vergadering van 28.05.2015, 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 22.30 uur.

