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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------Voor de aanvang van de zitting vraagt de voorzitter om volgend agendapunt toe te voegen:
“Elektriciteitsschaarste. – Afschakelplan”.
De gemeenteraad is hiermede eenparig akkoord.
Dit punt zal behandeld worden als eerste agendapunt van de openbare vergadering.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
Toegevoegd agendapunt:
1. Elektriciteitsschaarste. - Afschakelplan;
Agendapunten volgens dagorde:
2. Brandweer. – Forfaitaire bijdrage 2014;
3. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van de invoering van een beperkt toegangsverbod in de Goochelaarstraat en
aangrenzende straten
4. Gemeentelijke Basisschool. – Goedkeuren schoolreglement omvattende:
1. Pedagogisch project
2. Schoolreglement
3. Infobrochure
5. Gemeentelijke Basisschool. – Uitbreiden school vestigingsplaats Sint-Laureins. – Bestek en
raming. – Aanpassing. – Goedkeuring;
6. Cultureel Adviesorgaan. – Goedkeuren statuten en bekrachtigen huishoudelijk reglement;
7. Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland. – Goedkeuren statuten en samenwerkingsovereenkomst;
8. Trage Wegenplan Deelgebied Zuid. – Mededeling stand van zaken actieplan;
Aanvullende agendapunten aangevraagd door de fractie CD&V:
9. Verharding buurtweg Graafjansdijk;
10. Herstel/Vervanging rustbank Zonnebrug;
11. Vervanging verkeersbord kruispunt Comercaatsweg/Langeweg;
BESLOTEN VERGADERING:
12. Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Aanstelling provinciaal sanctionerend ambtenaar.
--------------OPENBARE VERGADERING
Eerste voorwerp: Toegevoegd agendapunt: Elektriciteitsschaarste. – Afschakelplan.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor energie;

Vorige winter was er heel wat te doen rond het afschakelplan van de federale overheid en
transportnetbeheerder Elia. Intussen werden tal van maatregelen genomen om de
elektriciteitsbevoorrading komende winter maximaal te verzekeren. De situatie ziet er heel anders uit
dan vorige winter. Het risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingsproblemen is veel beperkter.
Indien er ondanks de optimistischere vooruitzichten geen evenwicht bestaat tussen de verbruikte
energie en opgewekte energie kunnen er elektriciteitstekorten ontstaan. Indien zich dus toch een
schaarste zou voordoen, treden verschillende maatregelen in werking, als laatste stap wordt het
afschakelplan geactiveerd. Het plan werd bijgewerkt en is geldig vanaf 1 november 2015.
Om dit te verhelpen zal Elia een stappenplan volgen dat in de eerste plaats bestaat uit
vraagbeperkende maatregelen. Pas als laatste stap wordt een afschakelplan geactiveerd. Dit plan
omvat 5 elektriciteitszones opgedeeld in 8 schijven verspreid over de verschillende provincies. In een
eerste fase zal een eerste schijf afgeschakeld worden. Een afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur.
Indien er op een andere dag opnieuw afgeschakeld moet worden, zullen eerst de andere schijven aan
de beurt zijn. Er is voorzien in een rotatiesysteem zodat niet steeds dezelfde inwoners geconfronteerd
worden met afschakelen.
Dit jaar werden deel van Sint-Laureins, meer bepaald de deelgemeente Watervliet en een deel van de
deelgemeente Sint-Jan-in-Eremo opgenomen in schijf 6 van het afschakelplan.
Aan de inwoners van de straten die opgenomen zijn in het afschakelplan zou een schrijven gericht
worden waarin alles wordt uitgelegd en waarin wordt gemeld dat in geval van afschakeling, De Meet
zal opengesteld worden.
Er zal een artikel gepubliceerd worden in De Vijfklank en er wordt een artikel en de volledige
overzichtslijst op de website van de gemeente geplaatst;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraagt hoe en hoelang op voorhand
men zal verwittigd worden van een afschakeling;
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor energie, antwoordt hierop dat deze info
zal opgevraagd worden. Mocht een afschakeling nodig zijn, zullen de inwoners van de opgenomen
straten, verwittigd worden;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 29, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Elektriciteitsschaarste –
afschakelplan: Mededeling: Opname artikel in Vijfklank, publiceren artikel en overzichtslijst van de
opgenomen straten in het afschakelplan op de gemeentelijke website en verwittigen van de inwoners
per brief”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- De gemeenteraad is eenparig akkoord voor opname artikel in de Vijfklank, publiceren
artikel en overzichtslijst van de opgenomen straten in het afschakelplan op de gemeentelijke website
en verwittigen van de inwoners per brief.
--------------Tweede voorwerp: Brandweer. – Forfaitaire bijdrage 2014.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën;
Gelet op het schrijven van de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen – ref FCV/gg/15-297 dd.
10.09.2015 waarbij het voorstel van berekening van de forfaitaire bijdrage voor het jaar 2014 wordt
meegedeeld, zijnde 206.210 euro voor 2014;
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 de stand van zaken voor de
aanwerving van de brandweercommandant;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de procedure geschorst is
door een fout in de selectieprocedure. Momenteel blijft de waarnemend zonecommandant in dienst;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt “Brandweer. – Forfaitaire bijdrage 2014”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Gunstig advies wordt verleend aangaande het voorstel van de heer Gouverneur tot voorstel
van berekening van de forfaitaire bijdrage voor het jaar 2014, zijnde 206.210 euro;

Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van OostVlaanderen en aan de financiële dienst.
--------------Derde voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van een beperkt toegangsverbod in de
Goochelaarstraat en aangrenzende straten in beide richtingen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester. Hij deelt mede dat het
voorstel dat momenteel ter goedkeuring voorligt, het advies volgt van de Politiezone Meetjesland
Centrum;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de fractie het een
goed voorstel vindt om een beperkt toegangsverbod in te voeren tot aan de Mandeweg en
Waterstraat. Het is wel nodig om de Goochelaarstraat veiliger te maken voor de fietsers door
bijvoorbeeld het aanleggen van fietssuggestiestroken;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vult aan dat in het voorliggend voorster
de Mandeweg en Waterstraat zijn bijgekomen. Hij vraagt wat nu met de landbouwers uit de
Eerstestraat en Kruiskenstraat. Zij zijn geen plaatselijk verkeer en moeten dus rond rijden om hun
landerijen te bereiken. Een mogelijke oplossing zou zijn om de verkeersborden aan te passen;
De burgemeester vraagt om dit agendapunt te verdagen, gezien de geformuleerde
opmerkingen;
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: “Aanvullend
reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid
van de invoering van een beperkt toegangsverbod in de Goochelaarstraat en aangrenzende straten in
beide richtingen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Het agendapunt: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van een beperkt toegangsverbod in de
Goochelaarstraat en aangrenzende straten in beide richtingen, wordt verdaagd;
--------------Vierde voorwerp: Gemeentelijke Basisschool. – Goedkeuren schoolreglement omvattende:
1. Pedagogisch project
2. Schoolreglement
3. Infobrochure
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen, bevoegd voor onderwijs;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18.09.2014 waarbij het schoolreglement voor de
gemeentelijke basisschool Sint-Laureins wordt goedgekeurd;
Overwegende dat ingevolge de gewijzigde onderwijswetgeving, het huidig schoolreglement
gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd op datum van 18.09.2014 dient
gewijzigd te worden;
Gelet op het voorliggend schoolreglement omvattende pedagogisch project, schoolreglement
en infobrochure;
Overwegende dat de wijzigingen betrekking hebben op:
2. Schoolreglement
Kostenbeheersing – Artikel 7: §2, 3 en 4
Schoolloopbaan – Artikel 12: §1 en 3
Afwezigheden – Artikel 13: §2
3. Infobrochure
Hoofdstuk 1 – Situering van onze school:
1.1.4 Personeel - Opvang:
2.6. Schooltoelage

Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Bijzonder Onderhandelingscomité
dd. 26.05.2015;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van de schoolraad dd. 01.06.2015;
Gelet op de besprekingen tijdens de personeelsvergadering dd.16.06.2015;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen en
opmerkingen:
Waarom wordt het schoolreglement nu pas ter goedkeuring voorgelegd en niet in september of
beter zelfs in juni, het schooljaar start op 1 september?
Waarom zijn de schoolverantwoordelijken niet opgenomen in de schoolbrochure? Zij illustreert
met één voorbeeld: in het takenpakket staat ‘schoolraad’ doch in het reglement pag. 33 en 34 is
de schoolverantwoordelijke niet opgenomen bij het hoofdstuk schoolraad.
In het onderdeel Zorg- en gelijke kansenbeleid is er geen enkele verwijzing naar het M-decreet,
dat van 1 september van kracht is. Bepaalde leerlingen Buitengewoon Onderwijs kunnen vanaf
dan in het gewoon onderwijs, er is op geen enkele wijze voorbereiding in het zorgbeleid van de
school gebeurd of alvast niet is opgenomen in het schoolreglement;
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop:
Het is inderdaad correct dat het schoolreglement best in september ter goedkeuring aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd
De structuurwijziging is louter een administratieve ondersteuning van de directie. De directeur
blijft hoofdverantwoordelijke van de school
De nieuwe zorgcoördinator is nog volop bezig met de uitwerking van het M-decreet;
Raadslid Annick Willems, deelt mede dat naar aanleiding van de geformuleerde opmerkingen,
de CD&V-fractie neen zal stemmen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijk basisonderwijs –
Schoolreglement omvattende pedagogisch project, schoolreglement en infobrochure. - Goedkeuring”;
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,
Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, mevrouw Annick Willems, de
heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 6 neen-stemmen:
Art.1.- Het schoolreglement omvattende pedagogisch project, schoolreglement en infobrochure van
de Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins, wordt goedgekeurd.
Art.2.- Het schoolreglement wordt door de directeur bij de eerste inschrijving van de leerling en nadien
bij elke wijziging overhandigd aan de ouders die ondertekenen voor kennisname.
Art.3.- Het schoolreglement is van toepassing met ingang van 01.09.2015.
Art.4.- Het bestaande schoolreglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
18.09.2014, wordt opgeheven.
Art.5.- Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de directie van
de Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins.
--------------Vijfde voorwerp: Gemeentelijke Basisschool. – Uitbreiden school vestigingsplaats SintLaureins. Bestek en raming. – Aanpassing. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs.
Zij geeft meer uitleg over het aangepast bestek en raming:
Het verschil tussen de raming die reeds goedgekeurd werd en de raming die naar Agion doorgestuurd
werd, is te vinden in het gedeelte ‘gebouw’ en ‘technieken’.
Het verschil in het aandeel ‘gebouw is te verklaren door:
- Extra voorzieningen hemelwaterrecuperatie
Gezien de functie van het gebouw als school en gezien het sanitair dienst doet voor de volledige
school, is er een grotere hoeveelheid water nodig voor spoeling van de toiletten. Het vergroten van
de installatie voor recuperatie zorgt voor maximaal gebruik van gratis regenwater.

Opnemen zitelementen in zichtbeton in gedeelte architectuur.
Na controle bleken deze niet opgenomen te zijn in de‘omgevingswerken’. Qua afwerking sluit dit
beter aan bij de betonwerken in het gedeelte ‘architectuur’.
- Aanpassingen hoeveelheden in functie van wijziging burelen en inkom Dorpsstraat, die nog niet
opgenomen waren.
Het verschil in het aandeel ‘technieken’ is te vinden in:
- De gevraagde voorzieningen in de fietsstalling ter hoogte van de Leemweg.
Het betreft hier voornamelijk de laadpunten voor elektrische fietsen en verlichting. De relatief grote
afstand tussen deze locatie en het hoofdbord in de uitbreiding vraagt bijkomend een extra
voetpadkast, extra voedingsleidingen, ….
- De gevraagde extra voorzieningen voor het ventilatiesysteem.
Om in warmere periodes de ruimtes gedeeltelijk af te koelen door ’s nachts koudere lucht binnen te
brengen, dienen een aantal toevoegingen en aanpassingen te gebeuren aan het voorziene
ventilatiesysteem type D.
- Alle verlichting uitvoeren in LED-armaturen.
In de totaalprijzen van de initiële raming werd rekening gehouden met standaardverlichting. LEDverlichting is een stuk duurder in aankoop maar verdient zichzelf terug op termijn.
- Grotere impact data-voorzieningen
De lokalen zijn voorzien van meer data- en elektrische voorzieningen dan gebruikelijk, om een
bepaalde mate aan flexibiliteit en multi-functionaliteit te kunnen bieden.
In de initiële raming werd gewerkt met totaalprijzen voor de technische zaken, gebaseerd op de
grootte van het gebouw. In de tweede raming werden alle posten gedetailleerd ingerekend. In de
totaalprijzen blijken de finesses voor deze specifieke functie – school én multifunctionele zaal – niet
voldoende aanwezig te zijn.
In de tweede raming zijn alle posten gedetailleerd opgenomen en beschreven, dit geeft een meer
correcte basis voor het dossier;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18.06.2015 waarbij 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;
Gelet op de detailstudie van de technieken en de aangepaste raming nr. 3 dd. 24.07.2015, ons
overgemaakt door studiebureau Plantec;
Overwegende dat het nieuw ramingsbedrag, 1.119.947,60 euro, excl. btw of 1.355.136,60 euro,
incl. btw bedraagt;
Overwegende dat de financiering van deze opdracht zal gebeuren met het krediet dat
opgenomen is in het investeringsbudget en subsidies;
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 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 wanneer er meer duidelijkheid
zal zijn over het subsidiebedrag en wanneer de werken zullen uitgevoerd worden?
Schepen Claudine Bonamie, antwoordt hierop dat het dossier besproken wordt in de Raad van
Bestuur van Agion in november 2015;
-

De heer Hugo Coene, schepen van financiën, vult aan dat een bedrag is opgenomen in het
investeringsbudget van 2016. Dit bedrag zal waarschijnlijk voldoende zijn voor de uitvoering van de
werken. De werken zullen vermoedelijk in 2016-2017 aangevat worden;
Schepen Claudine Bonamie, vult tot slot aan dat de afbraak zal gebeuren in een
schoolvakantie, hopelijk in de paasvakantie of grote vakantie 2016;
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat zij het positief vindt dat
er rekening werd gehouden met haar eerdere geformuleerde opmerkingen;
Raadslid mevrouw Annick Willems, deelt mede dat de CD&V-fractie haar eerder ingenomen
standpunt blijft behouden en zich zal onthouden bij de stemming;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke Basisschool. –
Uitbreiden school vestigingsplaats Sint-Laureins. – Bestek en raming. – Aanpassing - Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming;
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, mevrouw Annick Willems, de heer
Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen:
Art.1.- Het aangepast bestek en raming nr. 3 dd. 24.07.2015 voor een totaal bedrag van 1.119.947,60
euro, excl. btw of 1.355.136,40 euro, incl. btw betreffende het uitbreiden school vestigingsplaats SintLaureins, wordt goedgekeurd.
Art.2.- 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.3.- Een 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
--------------Zesde voorwerp: Cultureel Adviesorgaan. – Goedkeuren statuten en bekrachtigen
huishoudelijk reglement.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28.11.2002 waarbij de statuten van het Cultureel
Adviesorgaan worden goedgekeurd;
Gelet op het ontwerp van statuten en huishoudelijk reglement;
Gelet op de besprekingen van de statuten in de Algemene Vergadering van het Cultureel
Adviesorgaan van 15.01.2015 en 13.05.2015 en in het Dagelijks Bestuur van 01.04.2015;
Gelet op de besprekingen van het huishoudelijk reglement in de Algemene Vergadering van het
Cultureel Adviesorgaan van 13.05.2015;
Gelet op de goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement door de Algemene
Vergadering van het Cultureel Adviesorgaan op 09.09.2015;
Gelet op het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974, waarbij de gemeentebesturen een beroep
moeten doen op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies
van de gebruikersgroeperingen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en
de uitvoering van het cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, waardoor het
gemeentebestuur met het oog op de organisatie van het overleg en de advisering bij de voorbereiding
en de evaluatie van het cultuurbeleid, inzonderheid bij de opmaak en de uitvoering van het
strategische meerjarenplan, een adviesorgaan voor cultuur moet oprichten;
Gelet op de bespreking in het schepencollege van 29.05.2015;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt waarom niet de mensen
motiveren om meer aanwezig te zijn dan de statuten te wijzigen?;
Schepen Robert Soberon antwoordt hierop dat iedereen telkens uitgenodigd wordt voor de
vergadering van het Cultureel Adviesorgaan maar weinig leden komen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Cultureel Adviesorgaan. – Goedkeuren
statuten en bekrachtigen huishoudelijk reglement”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De statuten van het cultureel adviesorgaan, in bijlage gevoegd bij dit besluit, worden
goedgekeurd.
Art.2.- Het huishoudelijk reglement van het cultureel adviesorgaan, in bijlage gevoegd bij dit besluit,
wordt bekrachtigd.
Art.3.- Het gemeenteraadsbesluit dd. 28.11.2002 betreffende de goedkeuring van de statuten van het
Cultureel Adviesorgaan, wordt opgeheven.
Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Cultureel Adviesorgaan.
--------------Zevende voorwerp: Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland. – Goedkeuren statuten en
samenwerkingsovereenkomst.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen, bevoegd voor huisvesting en
wonen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 08.02.1996 waarbij beslist werd om toe te treden tot
het Samenwerkingsverband voor het Sociaal Verhuurkantoor;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27.01.2011 waarbij de samenwerkingsovereenkomst
tussen de vzw Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland wordt goedgekeurd;
Gelet op het schrijven (mail) dd. 02.09.2015 van Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw
waarbij gevraagd wordt om de vernieuwde statuten en samenwerkingsovereenkomst tussen het
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw en de gemeente Sint-Laureins goed te keuren;
Overwegende dat aan de gemeente voor 2016 een financiële bedrage wordt gevraagd van
2.329,20 euro samengesteld als volgt:
0,20 euro/inwoner (6.646 inwoners)
100 euro per pand in beheer van het Sociaal Verhuurkantoor in de gemeente (10 panden);
Overwegende dat dit bedrag zal opgenomen worden op de lijst van gemeentelijke toelagen en
niet-verplichte uitgaven van het budget 2016;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, 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 hoeveel panden het Sociaal
Verhuurkantoor in beheer heeft in onze gemeente;
Schepen Johan Francque antwoordt hierop dat het gaat om 10 panden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “Sociaal Verhuurkantoor
Meetjesland vzw. – Goedkeuring statuten en samenwerkingsovereenkomst”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De statuten en samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Sociaal Verhuurkantoor
Meetjesland en gemeentebestuur Sint-Laureins worden goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing
gevoegd.
Art.2.- De financiële bijdrage voor 2016 van 2.329,20 euro te financieren met het bedrag dat zal
opgenomen worden op de lijst van gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven van het budget
2016.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw,
Moeie 16a, 9900 Eeklo en aan de financiële dienst.
--------------Achtste voorwerp: Trage Wegenplan Deelgebied Zuid. – Mededeling stand van zaken actieplan.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu. Hij geeft
volgend overzicht van de stand van zaken actieplan van het Trage Wegenplan deelgebied Zuid:
Actie Omschrijving actie
Timing
Stand van zaken sept.
2015
1
Acties die via de reguliere diensten van de
2012
- Weg F087:

gemeente uitgevoerd kunnen worden:
- Weg F087: in overleg met ‘Het
Godshuis’ herstellen van de bedding

2

3

4

5

6

-

Weg 35: laatste deel
onderhoud houtkanten

-

Weg 18: onderzoek
verwijderen als nodig

eigendom van
Godshuis
-

Weg 35: blijkt
grondgebied Eeklo
te zijn

snoei

&

sluikstort

en

-

Weg 18: sluikstort
werd verwijderd

-

Overleg
NV
Waterwegen
en
Zeekanalen ivm toegankelijkheid JP16, opvolgen oversteek ter hoogte van
weg 5a ikv Wandelnetwerk

-

Overleg W&Z: is
gebeurd ikv aanleg
fietspad, maar geen
akkoord mogelijk

-

Overleg
peter&meterschapsysteem
voor een aantal wegen, actie ivm
sluikstorten

-

Peter & meter: was
pas voorzien na
goedkeuring trage
wegenplan noord

Onderzoek tot openen weg F054 & 991/Slag
van de Dood – inrichtingsplan (mogelijks
financiering POV & begeleiding RLM)
Uitvoering
openen,
aanleg
bedding,…
(financiering deels POV/deels gemeente)
Onderzoek bedding Graaf Jansdijk (GJ2-7),
mogelijkheid tot aanplantingen en het openen
van weg 31– inrichtingsplan (mogelijks
financiering POV & begeleiding RLM)
Uitvoering inrichtingsplan: herstel bedding,
aanplantingen en eventueel openen weg 31
(financiering deels POV/deels gemeente)
Opmaak
van
een
onderhoudsplan/bermbeheersplan, nadat ook
voor DG Kreken een trage wegenherstelplan is
opgemaakt (financiering POV & begeleiding
RLM)
Uitvoer onderhoudsplan/bermbeheersplan
Opmaak van een bebordingsplan, nadat ook
voor DG Kreken een trage wegenherstelplan is
opgemaakt (mogelijks financiering POV &
begeleiding RLM)
Plaatsen van de borden waar mogelijk
(financiering deels POV/deels gemeente)
Verbeteringswerken aan de bedding van een
trage weg:
- Aanleg van drie voetveren over het
Leopoldkanaal

2012/2013

Niet geselecteerd als
prioritaire actie

2013

2014

Vertraging wegens ziekte
verantwoordelijke RLM, is
gepland te starten najaar
2015

2014

2014/2015

Nog niet opgestart, was pas
voorzien na goedkeuring
trage wegenplan noord

2015

2015

18/09/2015: college
akkoord om naamgeving
trage wegen op te starten

2015

2012

Volledig uitgevoerd

Hij nodigt de gemeenteraadsleden uit voor de persconferentie op zaterdag 18.09.2015. Tijdens
deze persconferentie zal een voorstelling worden gegeven van het Trage Wegenplan Deelgebied
Noord en Deelgebied Zuid;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraagt de naam van weg nr. 35;
Schepen Johan Francque, antwoordt hierop dat deze weg op het grondgebied van de stad
Eeklo ligt.
--------------Agendapunten aangevraagd door de fractie CD&V:
Negende voorwerp: Verharding buurtweg Graafjansdijk.

De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Recent werd de buurtweg van de Graafjansdijk reeds verbreed wat op zich toe te juichen valt.
Hierbij werd de bovenlaag weggegraven maar niet vervangen door een nieuwe waardoor er her en der
nog oneffenheden en putten in de buurtweg zitten. Dit maakt het zeer onaangenaam fietsen.
Vraag
Is het mogelijk te voorzien in een bovenlaag van fijne kiezels voor de buurtweg van de Graafjansdijk
om het rijcomfort te verbeteren?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat deze opdracht gepland staat
in week nr. 43, dit is de week van 19 oktober 2015.
--------------Tiende voorwerp: Herstel/vervanging rustbank Zonnebrug.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
De rustbank aan Zonnebrug is in zeer slechte staat, er hangt een leuning los. Dit nodigt niet echt uit
om er op te gaan zitten. Tevens zou die bank wel een likje verf kunnen gebruiken wat de vraag
oproept om ze in haar geheel te laten vervangen door een nieuwe.
Vraag
Is het mogelijk de rustbank die zich bevindt langs het Leopoldskanaal aan de Zonnebrug te herstellen
en eventueel te vervangen door een nieuwe?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de bank hersteld werd. Er
zijn geen nieuwe banken meer in voorraad.
--------------Elfde voorwerp: Vervanging verkeersbord kruispunt Comercaatsweg/Langeweg.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Reeds geruime tijd is dat verkeersbord in dermate vervallen staat dat er enkel nog een paaltje en
kader zonder bord zichtbaar zijn. Vandaar de logische vraag om een nieuw te plaatsen.
Vraag
Kan het verkeersbord dat waarschuwt voor het kruispunt Comercaatsweg/Langeweg in de
Comercaatsweg worden vervangen door een nieuw?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het verkeersbord vervangen
werd.
--------------BESLOTEN VERGADERING:
Twaalfde voorwerp: Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Aanstelling provinciaal
sanctionerend ambtenaar.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2009 waarbij twee provinciale ambtenaren
werden aangesteld 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 aangesteld 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 aangesteld als sanctionerend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28.05.2015 waarbij de gemeenteraad de
provincieraad verzoekt om één bijkomende sanctionerende ambtenaar voor te dragen;
Overwegende dat door de provincieraad op 27.05.2015 een provinciaal ambtenaar werd
voorgedragen als bijkomend sanctionerend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties;
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 het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot
aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999
betreffende de invoering van 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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke administratieve
sancties. – Aanwijzing provinciale ambtenaar belast met het opleggen van administratieve
geldboetes”;
Gaat over tot de geheime stemming;
16 leden nemen deel aan de stemming;
16 stembriefjes worden in de bus gevonden;
Mevrouw Anna Bracke bekomt 16 ja-stemmen,
Besluit:
Art.1.- Mevrouw Anna Bracke wordt met ingang van 15.10.2015, aangesteld als sanctionerend
ambtenaar.
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.
--------------Dertiende voorwerp: Goedkeuren van de notulen van de vergaderingen van 18.06.2015 en
17.09.2015.
De notulen van de vergaderingen van 18.06.2015 en 17.09.2015, worden overeenkomstig
artikel 33 van het gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter
en de secretaris.
--------------Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.30 uur.
---------------

