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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Aankoop van twee CNG-voertuigen. – Goedkeuren contracten Eandis;
2. Erfdienstbaarheid Leemweg 24 en 26;
3. ICT. – Toetreding tot raamcontract opdrachtencentrale stad Brugge;
4. Voorstel tot herinrichting bocht Hoogte Sint-Laureins/Moerstraat Kaprijke;
5. De toekomst van Veneco². – Toelichting;
6. OCMW. – Budgetwijziging 2015 – Kennisname;
7. OCMW. – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 2 – Kennisname;
8. OCMW. – Budget 2016 – Kennisname;
9. Gemeente – Fiscaliteit. – Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Aanpassing
gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013;
10. Gemeente – Budgetwijziging 2015 – Vaststelling;
11. Gemeente – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Vaststelling;
12. Gemeente – Gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2016. –
Vaststelling;
13. Gemeente – Budget 2016. – Vaststelling;
14. Mededeling van de opvolging van de voorzitter van de gemeenteraad met ingang van
01.01.2016.
--------------Eerste voorwerp: Aankoop van twee CNG-voertuigen. – Goedkeuren contracten Eandis.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 september 2011 waarbij de kaderovereenkomst
met Imewo, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle met het oog op het leveren van
ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energieefficiëntie binnen de modaliteiten van de specifieke overeenkomsten wordt afgesloten;
Gelet op de brief d.d. 10 juni 2015, waarbij Eandis een gebundelde aankoop van elektrische
fietsen en duurzame voertuigen aanbiedt aan lokale besturen;
Gelet op de technische fiche voor een lichte CNG-bestelwagen met uitzicht personenwagen,
korte wielbasis van Eandis d.d. 7 oktober 2015, gebaseerd op het door de gemeente ingevuld
keuzeformulier d.d. 30 september 2015;
Overwegende dat de maximale prijs voor 1 wagen € 14.653,71 excl. btw of € 17.730,99 incl. btw
bedraagt;

Overwegende de lopende actie waarbij de gemeente bij bestellingen tot 31 december 2015 een
vulstation ter waarde van € 9.000 krijgt bij aankoop van 2 wagens;
Overwegende dat de gemeente 2 dienstwagens op CNG wenst aan te kopen voor een
maximaal bedrag van € 29.307,42 excl. btw of € 35.461,91 incl. btw;
Gelet op de contracten met nummers STLA-V/LC/14/14-1601 en STLA-V/LC/15/14-1741
opgesteld door Eandis-Imewo, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle;
Overwegende dat er aanpassingen nodig zijn aan de gasleiding en elektriciteit voor het
vulstation;
Overwegende dat de kostprijs daarvoor geraamd wordt op € 2000;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van
2015, op budgetcode 0200-00/243100/IE-82 (ACT-259);
Gelet op het visum van de financieel beheerder;
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;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&-fractie, vraagt waar het vulstation zal geplaatst
worden;
De heer Franki Van de Moere antwoordt hierop dat het vulstation zal geplaatst worden in het
gebouw van de Technische Dienst. Het is minder gevaarlijk dan LPG en mag in het gebouw
geïnstalleerd worden;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aankoop van twee CNG-voertuigen. –
Goedkeuren contracten Eandis”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraad verleent goedkeuring de contracten met nummers STLA-V/LC/14/14-1601
en STLA-V/LC/15/14-1741 opgesteld door Eandis-Imewo, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Art.2.- De voorzitter en de secretaris worden gemachtigd deze contracten te ondertekenen.
Art.3.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2015, op
budgetcode 0200-00/243100/IE-82 (ACT-259).
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Eandis-Imewo, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
- De financiële dienst
--------------Tweede voorwerp: Erfdienstbaarheid Leemweg 24 en 26.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen van Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de verkoopakte van 27.06.1994 betreffende de verkoop van een woonhuis met
bedrijfsgebouwen, gelegen in de Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins aan het gemeentebestuur van SintLaureins, waarbij onder bijzondere voorwaarden een bepaling inzake erfdienstbaarheden is
opgenomen;
Gelet op de 100m lange erfdienstbaarheid van uitweg met een breedte van 3m, op de
scheidingslijn tussen de eigendommen Leemweg 24 en Leemweg 26, waarvan 2m van de
erfdienstbaarheid gelegen is op de eigendom Leemweg 24, en 1m van de erfdienstbaarheid gelegen
is op de eigendom Leemweg 26;
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning afgegeven op 07.08.1996 voor het aanpassen van
het bedrijfsgebouw gelegen in de Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins, tot bibliotheekruimte, burelen voor
de plattelandsklassen, loods voor het gemeentemateriaal en jeugdlokaal, met inbegrip van de aanleg
van de parking;
Overwegende dat bij de aanleg van de parking er geen rekening werd gehouden met deze
erfdienstbaarheid. De toegang tot de parking, tot de garage van Leemweg 26 en tot de achterkant van
het plattelandscentrum werd centraal op het perceel aangelegd;
Overwegend dat op 23.10.2012 een stedenbouwkundige aanvraag tot het plaatsen van een
broodautomaat voor de woning Leemweg 26 werd geweigerd, om reden dat de aanvraag strijdig was
met het rooilijnplan voor de N455;
Overwegende dat tijdens een overleg met de eigenaar van de woning Leemweg 26, deze
vragende partij was om tegen de zijkant van zijn woning een broodautomaat te plaatsen;

Overwegend dat deze aanvraag ook niet vergunbaar was, gezien deze strijdig is met de
juridische erfdienstbaarheid;
Overwegende dat de eigenaar van Leemweg 26 op zijn kosten de erfdienstbaarheid zou
verplaatsen naar de werkelijke doorgang, namelijk centraal op het perceel, zodat hij de
broodautomaat zou kunnen plaatsen. Indien de gemeente hiermee niet akkoord zou gaan, stond hij
erop dat de gemeente de juridische erfdienstbaarheid zou herstellen naar deze zoals opgenomen in
de verkoopakte van 27.06.1994;
Overwegende dat de goedkeuring van het opmetingsplan en ontwerp van akte, opgemaakt
door notaris Demolder, inzake de wijziging van erfdienstbaarheid Leemweg 24 en 26 werd besproken
tijdens de gemeenteraadszitting van 19.02.2015;
Overwegend dat opmerkingen werden geformuleerd door raadslid Bart Van de Keere van de
CD&V-fractie op dit agendapunt en de gemeenteraad eenparig akkoord was om dit agendapunt te
verdagen naar een volgende gemeenteraadszitting. Aan de notaris zou gevraagd worden om een
aangepast ontwerp van akte over te maken om opnieuw ter bespreking aan de gemeenteraad voor te
leggen;
Overwegende dat er daarna een overleg plaatsvond tussen de notaris en raadslid Bart Van de
Keere, waarna op 28.03.2015 een aangepast ontwerp van akte werd overgemaakt;
Gelet op het overleg tussen schepen Johan Francque en raadslid Bart Van de Keere over het
aangepast ontwerp van akte, waarbij werd vastgesteld dat het aangepaste ontwerp nog steeds niet
wordt voldaan aan de vragen van het gemeentebestuur en waarbij werd afgesproken dat raadslid Bart
Van de Keere hierover opnieuw overleg zou plegen met de notaris;
Gelet op de e-mail van de notaris van 29.10.2015, waarin hij laat weten dat de aanpalende
eigenaar niet wenst in te gaan op de vragen van het gemeentebestuur, maar dat hij wel bereid is om
het deel van de parking waarop nu wagens geparkeerd staan, te verhuren aan de gemeente; indien
geen akkoord kan bereikt worden verzoekt de aanpalende eigenaar dat de bestaande
erfdienstbaarheid zou gerespecteerd worden, zijnde de doorgang zoals deze zich momenteel juridisch
bevindt tussen de beide percelen;
Overwegende dat het niet mogelijk is om tot een akkoord te komen met de aanpalende
eigenaar, en dat het daarom aangewezen is om de onderhandelingen stop te zetten, en de bestaande
erfdienstbaarheid tegen de perceelsgrens te herstellen in zijn juridische toestand zoals opgenomen in
de verkoopakte van 27.06.1994;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of de eigenaar de vraag
formeel aan de gemeente heeft gesteld;
De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat de vraag niet formeel is gesteld.
Vermoedelijk spelen andere motieven mee;
Raadslid Van de Keere deelt mede dat de fractie niet akkoord is met het voorstel van beslissing
zolang de gemeente niet officieel in gebreke is gesteld door de aanpalende eigenaar omdat het
overleg alle kansen verdient. Na het overleg met notaris Demolder werd er immers niet opnieuw met
hem overlegd, maar eenzijdig door schepen Francque meegedeeld dat men de oorspronkelijke
erfdienstbaarheid gaat invoeren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-gemeenteraadslid vraagt de stemming voor het agendapunt: “Erfdienstbaarheid
Leemweg 24 en 26”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Johan
Francque, de heer Robert Soberon
Stemmen neen: 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 9 ja-stemmen en 6 neen-stemmen:
Art.1.- De erfdienstbaarheid van uitweg te 9980 Sint-Laureins, Leemweg 24 en 26, Afdeling 1 Sectie
A nr. 839N2 en 839L2 blijft behouden zoals opgenomen in de verkoopakte van 27.06.1994. De
gemeente zal het terrein heraanleggen. Het standbeeld wordt verplaatst en de parkeerterreinen
worden herschikt.
Art.2.- Een voor eensluidend afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de eigenaar van de
woning Leemweg 26, en aan notaris Demolder, Koning Albertstraat 59, 9900 Eeklo.
--------------Derde voorwerp: ICT. – Toetreding tot raamcontract opdrachtencentrale stad Brugge.

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van ICT;
Overwegende dat het in het kader van de samenwerking tussen gemeente en OCMW is
aangewezen om een verdere standaardisatie te bekomen van de informatica;
Overwegende dat Stad Brugge optreedt als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT
producten en andere organisaties de mogelijkheid biedt om hierop beroep te doen;
Gelet op de raamovereenkomst “ICT Opdrachtencentrale – stad Brugge en andere entiteiten
voor drie jaar, verlengbaar met telkens één jaar tot maximum vijf jaar”;
Overwegende dat de raamovereenkomst volgende percelen omvat:
1. Leveren van desktop hardware, randapparatuur en supplies
2. Leveren van software (desktop en server)
3. A. Leveren van consultancy op vlak van productondersteuning
B. Leveren van consultancy op vlak van softwareontwikkeling
4. Leveren en installeren van beamers, (led)schermen en multimediamateriaal
5. A. Leveren, installeren en ondersteuning van netwerkcomponenten
B. Leveren, installeren en ondersteunen van security en netwerk access control
devices
6. Glasvezelbekabeling outdoor
7. Leveren en installeren van netwerkbekabeling indoor
8. Leveren van glasvezelapparatuur en toebehoren
9. Leveren en installeren van server hardware en storage oplossingen
10. ICT-vorming gespecialiseerd niveau
11. GIS ondersteuning
12. Levering en consultancy van Apple producten
13. Levering en installeren van draadloze netwerken (outdoor of indoor)
14. Levering van smartphones
15. Levering en installatie van telecom en internetverbindingen
16. Levering en consultancy van servicebus en mid-office oplossingen
Overwegende dat de looptijd van de raamovereenkomst start vanaf 26.11.2013 voor alle
percelen met uitzondering van perceel 13 en 15 die starten vanaf 06.02.2014; allen voor drie jaar,
verlengbaar met telkens één jaar tot een maximum van vijf jaar;
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente gebruik maakt van de
opdrachtencentrale Stad Brugge om volgende redenen:
- Het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve
vereenvoudiging en een financiële besparing betekent;
- Stad Brugge beschikt over knowhow en technische expertise inzake de aankoop van diverse
ICT-Producten door aanbestedende overheden;
- Als kleinere gemeente is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als die in dit
raamcontract;
- De in de opdrachtencentrale voorziene producten voldoen aan de behoefte van het bestuur,
het aanbod is zeer groot. Ook voor mogelijke toekomstige aankopen of vernieuwingen is een
instap in dit raamcontract aangewezen;
- Instap in een raamcontract betekent een uniformiteit bij de aankopen, zolang het contract
loopt;
- De maximale looptijd van het raamcontract is nog tot 26.11.2018 voor alle percelen met
uitzondering van percelen 13 en 15 die lopen tot 06.02.2019, wat zorgt voor een continuïteit
op langere termijn.
Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van een raamovereenkomst via
de opdrachtencentrale gebruik kan maken waardoor zij krachtens artikel 15 van de wet van
15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat gemeente Sint-Laureins graag van bovengenoemde mogelijkheid gebruik wil
maken en toetreden tot het raamcontract van de stad Brugge;
Overwegende dat de uitgaven voor ICT zijn opgenomen in het Meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van de stad Brugge dd. 26.03.2013 en 25.06.2013;
Gelet op de collegebesluiten van de stad Brugge dd. 18.10.2013 en 23.12.2013;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 2, 4°
en 15;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel(s) 42,
43,11°; 181 en 248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, waarom niet wordt toegetreden tot het
raamcontract van de provincie;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat het raamcontract van de provincie afloopt in 2016.
Het aanbod van het raamcontract stad Brugge is veel groter;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “ICT – toetreding raamcontract Stad
Brugge”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Toe te treden tot het ICT-raamcontract via opdrachtencentrale Stad Brugge. De maximale
looptijd van het raamcontact is 26.11.2018 voor alle percelen met uitzondering van perceel 13 en 15
tot 06.02.2019.
Art.2.- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de verdere uitvoering.
Art.3.- De uitgaven voor ICT zijn voorzien in het meerjarenplan 2014-2019.
Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen van de Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge en aan de financiële dienst.
--------------Vierde voorwerp: Voorstel tot herinrichting bocht Hoogte Sint-Laureins/Moerstraat Kaprijke.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de ongevallen die de laatste tijd gebeurden langsheen de Moerstraat – Kaprijke, in de
bocht Hoogte – Sint-Laureins (gewestweg N434) met dodelijke slachtoffers en zwaargewonden;
Overwegende dat veel personen die de ongevallen veroorzaakten, uit de omgeving kwamen,
zoals blijkt uit de gegevens van de politiezone Meetjesland Centrum;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat er verkeerstechnische maatregelen worden
doorgevoerd in deze bocht;
Gelet op het voorstel om in overleg met de gemeente Kaprijke, Departement Mobiliteit en
Openbare Werken Oost-Vlaanderen, Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en politiezone
Meetjesland Centrum, voorstellen uit te werken en deze in te dienen bij de provinciale commissie voor
verkeersveiligheid en bij de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat dit inderdaad een
gigantisch gevaarlijke bocht is. Opvallend is dat vaak mensen uit de omgeving betrokken zijn bij de
ongevallen.
Hij vraagt om de geformuleerde voorstellen voor te leggen aan de gemeenteraad;
Burgemeester Van de Moere deelt mede dat dit zal gebeuren;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Voorstel tot herinrichting bocht Hoogte
Sint-Laureins/Moerstraat Kaprijke”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Een overleg te organiseren met de gemeente Kaprijke, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken Oost-Vlaanderen, Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en politiezone Meetjesland
Centrum en voorstellen uit te werken om de verkeersveiligheid in de bocht Moerstraat Kaprijke/Hoogte
Sint-Laureins te verbeteren.
Art.2.- Deze voorstellen in te dienen bij de provinciale commissie voor verkeersveiligheid –p/a
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein
70 bus 81, 9000 Gent, en bij de heer Ben Weyts, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
Martelaarsplein 7, 1000 Brussel.
Art.3.- Aan de burgemeester wordt het mandaat gegeven om de gemeente te vertegenwoordigen en
de voorstellen te beoordelen.
--------------Vijfde voorwerp: De toekomst van Veneco². – Toelichting.

De gemeenteraad,
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, geeft volgende toelichting:
In oktober 2015 werd, na bijna 35 jaar, in onderling akkoord afscheid genomen van de voormalig
directeur, de heer Hans Vandewalle. De heer Vandewalle bouwde Veneco² uit tot een financieel
gezonde vennootschap.
De heer Karel Debaere neemt tijdelijk de functie van directeur over.
De intercommunale Veneco² wil een duidelijke visie uitwerken voor haar toekomstige werking.
Een “denkgroep” heeft op 20.05.2015 een advies van aanpak geformuleerd rond twee centrale
vragen:
Welke diensten verlangen de gemeentebesturen van Veneco² in de toekomst?
Hoe en op welke manier wil Veneco² zich in de toekomst inlaten met streekontwikkeling.
Het advies van de denkgroep werd besproken met alle colleges van burgemeester en schepenen van
de aangesloten gemeenten.
Het schepencollege formuleerde hierover op 31.08.2015 een advies aan Veneco².
Er werd een samenvattend rapport opgemaakt. Dit document werd aan alle raadsleden ter
beschikking gesteld via Sente doc;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de fractie steeds het
volste vertrouwen heeft gehad in Veneco². De heer Vandewalle heeft goed werk geleverd.
--------------Zesde voorwerp: OCMW – Budgetwijziging 2015 – Kennisname.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.12.2014 waarbij het OCMW budget 2015 werd
goedgekeurd en waarbij de gemeentelijke bijdrage 587.895,00 euro bedraagt;
Gelet op de voorliggende budgetwijziging 2015 – nr. 1 voor het exploitatiebudget 2015, het
liquiditeitenbudget 2015 en het investeringsbudget 2015;
Overwegende dat in voorliggende budgetwijziging de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2015
ongewijzigd blijft;
Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.11.2015
betreffende de budgetwijziging 2015 – nr. 1, inclusief de vastlegging van de bestemde gelden;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 10.12.2015 waarbij de budgetwijziging 2015 nr.
1 wordt vastgesteld;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van 10.07.2015 betreffende de aanpassingen van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2015 - nr. 1 voor het exploitatiebudget
2015, het liquiditeitenbudget 2015 en het investeringsbudget 2015.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.
--------------Zevende voorwerp: OCMW – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 2 – Kennisname.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van powerpoint-presentatie door de heer Tom Lacres,
voorzitter OCMW-schepen.
Hij bespreekt:
Streven naar een structureel en financieel gezond OCMW en WZC
- Budgettair resultaat boekjaar 2016
- Gecumuleerd budgettair resultaat 2016
- Resultaat op kasbasis 2016
- Autofinancieringsmarge 2016 – 2019

- Toelage gemeente 2016 – 2019
Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers
- Herinrichten kleedruimtes personeel
- Andere werkkledij personeel WZC
- Opfrissen burelen administratie en sociale dienst
Streven naar effectief en efficiënt bestuur
- Digitalisering briefwisseling, documenten en archief
- Digitalisering proces besluitvorming
Optimaliseren patrimoniumbeleid
- Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid
- Herstellen WZC-luchtgroepen
- LOI
Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening
- Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit
- Opstarten dorpsrestaurant en leveren maaltijden aan huis
- Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter ondersteuning van de mantelzorg:
Dagopvang, kleine assistentiewoningen, inleunwoningen
- Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking:
Implementeren software programma voor uurroosters
Implementeren elektronisch zorgdossier
Moderniseren oproepsysteem en telefonie
Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond WZC
- Heropfrissen kamers, gangen
- Isoleren daken
- Scheiden van afval in semi-ondergrondse containers
- Bijsturen en uitvoeren omgevingsaanleg
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019 van
het OCMW wordt goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.12.2014 waarbij kennis wordt genomen van de
meerjarenplan aanpassing 2014-2019 nr. 1 van het OCMW;
Gelet op het voorliggende meerjarenplan aanpassing 2014-2019 nr. 2 van het OCMW,
bestaande uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;
Gelet op het collegebesluit dd. 13.11.2015 waarbij gunstig advies werd verleend aan het
ontwerp OCMW meerjarenplan aanpassing 2014-2019 nr. 2;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 10.12.2015. waarbij de
meerjarenplanaanpassing 2014-2019 nr. 2 wordt vastgesteld;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25.06.2010 met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(BVR BBC);
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Door de raadsleden van de CD&V-fractie worden volgende vragen geformuleerd:
Mevrouw Martine Cools:
In de toelichtende nota aangaande dit punt wordt voorgesteld om kennis te nemen van het
aangepast meerjarenplan. Er wordt een lening aangegaan wat toch een belangrijke verschuiving
is. Zij is van mening dat het gewijzigd meerjarenplan moet worden goedgekeurd door de
gemeenteraad;
De bouw van assistentiewoningen en inleunwoningen vindt zij een goed initiatief;
Sociaal huis: De huisvesting in het Godshuis, in het kader van de integratie gemeente – OCMW:
Dit is een privé gebouw. Wat als dit failliet gaat?
Toegangscontrole: voor wie is dit?
Ze vraagt de huidige dagprijs;
De heer Bart Van de Keere:
Integratie gemeente – OCMW: de verhuis naar het Godshuis is volgens hem zeker. In augustus
werd een haalbaarheidsstudie gevraagd. Ondertussen zijn we vier maanden verder en er is nog
niets definitief;

De fractie is tevreden dat de gemeentelijke bijdrage kan blijven zoals het was. Hij vraagt of de
mogelijkheden onderzocht zijn of zullen onderzocht worden of er subsidies mogelijk zijn voor de
oprichting van assistentiewoningen/inleunwoningen/dagopvang;
De heer Franky Cornelis:
Inleunwoningen en dagopvang: Hij wil de suggestie meegeven om deze fysiek te verbinden met
het WZC, zodat de bewoners niet naar buiten moeten;
De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, antwoordt hierop:
Volgens de financieel beheerder is enkel kennisname van het aangepast meerjarenplan vereist;
Toegangscontrole: enkel voor het personeel (digitale badges) en niet voor bezoekers
De dagprijs bedraagt momenteel 52 euro voor een kleine kamer en 54 euro voor een grote kamer
Indien
er
subsidies
mogelijk
zijn
voor
de
oprichting
van
assistentiewongingen/inleunwoningen/dagopvang, zullen die zeker aangevraagd worden;
Inleunwoningen en dagopvang: het is de bedoeling om deze gebouwen fysiek te verbinden met
het WZC zodat de bewoners niet naar buiten moeten;
Schepen Hugo Coene, vult aan dat voor wat de locatie van de diensten OCMW/gemeente in
het Godshuis betreft, er momenteel nog niets beslist is. De studie is momenteel bezig. Er is nog geen
beslissing genomen. Het financieel en juridisch aspect dient bekeken te worden. Op het moment dat
de plannen er zijn, zullen deze aan de gemeenteraad voorgelegd worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De gemeenteraad neemt kennis van het aangepast meerjarenplan 2014-2019 nr. 2 van het
OCMW, omvattende een strategische nota en een financiële nota. De gemeentelijke bijdragen, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad op 19.12.2013, blijven ongewijzigd.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.
--------------Achtste voorwerp: OCMW – Budget 2016. – Kennisname.
-

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019,
bestaande uit een strategische nota en een financiële nota, wordt goedgekeurd en waarbij de
gemeentelijke bijdrage voor het werkjaar 2016, 605.532,00 euro bedraagt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 17.12.2015 betreffende de kennisname van het
aangepast meerjarenplan 2014-2019. De gemeentelijke bijdragen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 19.12.2013, blijven ongewijzigd;
Gelet op het voorliggend budget 2016 van het OCMW, bestaande uit een beleidsnota, een
financiële nota en een toelichting;
Gelet op het collegebesluit dd. 13.11.2015, waarbij gunstig advies werd verleend aan het
ontwerp OCMW budget 2015;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 10.12.2015 waarbij het budget 2016 wordt
vastgesteld;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25.06.2010 met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en het besluit van de Vlaamse regering van 23.11.2012;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van 10.07.2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van het OCMW.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.
--------------Negende voorwerp: Gemeente. – Fiscaliteit. – Aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting. – Aanpassing gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente, de invoering vergt van alle
rendabele belastingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij beslist wordt om vanaf
01.01.2014 tot en met 31.12.2019, een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting te
vestigen ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 01 januari van het
aanslagjaar;
Gelet op artikel 2 van bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing dat luidt als volgt:
“De belasting wordt vastgesteld op 7% van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk
verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar”;
Gelet op de mail dd. 18.11.2015 van de VVSG waarin wordt medegedeeld dat naar aanleiding
van de zesde staatshervorming, de belastbare basis van de aanvullende personenbelasting wijzigde.
Vanaf aanslagjaar 2015 worden de gemeentelijke opcentiemen geheven op de totale belasting;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing
dd. 19.12.2013 betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aan te
passen;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992, meer bepaald de artikelen 465 tot en
met 470bis;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 25.05.2010;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 betreffende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 204-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en
beheerscyclus – in het bijzonder 4.2.4. Lokale fiscaliteit;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van 10.07.2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, 186
en 248 tot en met 260;
De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid-voorzitter, deelt mede dat de tweede alinea in
artikel 2 dient geschrapt te worden aangezien deze bepalingen juridisch onjuist zijn;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, stelt zich de vraag wat indien dit punt
niet wordt goedgekeurd?
Raadslid De Meyere antwoordt hierop dat naar aanleiding van de zesde staatshervorming, de
belastbare basis van de aanvullende personenbelasting wijzigde. Vanaf het aanslagjaar 2015 worden
de gemeentelijke opcentiemen namelijk geheven op de ‘totale belasting’. Deze totale belasting is gelijk
aan de som van de federale personenbelasting en de gewestelijke personenbelasting. Door de zesde
staatshervorming kunnen de gewesten namelijk opcentiemen heffen op de ‘gereduceerde belasting
Staat’. De bepalingen van de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen wijzigen niet;
Raadslid Van de Keere antwoordt hierop dat de fractie zich zal onthouden van de stemming
omdat de wijzigingen in feite niet nodig zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit. Aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting – Aanpassing gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013”;
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 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 9 ja- stemmen en 6 onthoudingen:
Art.1.- Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij vanaf 01.01.2014 tot en met
31.12.2019 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting gevestigd wordt ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 01 januari van het aanslagjaar, wordt
gewijzigd als volgt:

“Art.2.- Vanaf het aanslagjaar 2015, wordt de belasting vastgesteld op 7 % van de totale
verschuldigde personenbelasting ingevolge de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen voor hetzelfde aanslagjaar.”
Art.2.- Alle andere bepalingen opgenomen in de gemeenteraadsbeslissing van 19.12.2013, blijven
behouden.
Art.3.- Deze beslissing zal digitaal worden overgemaakt via het digitaal loket mijn.binnenlandvlaanderen.be.
Art.4.- Een voor eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Federale
Overheidsdienst Financiën, Mechanografische diensten Kardex, t.a.v. mevrouw Verbeek, North
Galaxy – Toren A – 19e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 43, 1030 Brussel.
---------------------------Tiende voorwerp: Gemeente – Budgetwijziging 2015 – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie door de heer Hugo Coene,
schepen van financiën;
Hij overloopt de budgetwijziging 2015 ten opzichte van het initiële budget 2015 als volgt:
Exploitatie-inkomsten
Globaal: toename met 323.000 euro
Meer inkomsten personenbelasting: 100.000
Hogere inkomsten uit retributies en afgifte administratieve documenten: 30.000
Éénmalig dividend IVM (95.000) en Veneco (73.000)
Exploitatie-uitgaven
Globaal: gelijk gebleven, wel verschuivingen
Werkingsuitgaven: o.a. kosten elektronische identiteitskaarten (+15), examens personeel (+6), lokaal
waterbeleid (+11), bodemonderzoek milieupark (+5)
Brandweertoelage: -80.000 gezien onderscheid exploitatie/investeringen
Saldo: exploitatie inkomsten – uitgaven = 570.000 euro
Investeringsbudget 2015
Budget investeringsuitgaven: 6,8 miljoen in plaats van 3,7 miljoen = 3,1 miljoen meer
Budget investeringsinkomsten: 2,6 miljoen in plaats van 1,7 miljoen = 0,9 miljoen meer
Minder leningen: 1,2 miljoen in plaats van 1,6 miljoen
Besluit budget 2015
De exploitatiebegroting blijft onder controle
Het investeringsprogramma werd uitgevoerd
Er is een positieve autofinancieringsmarge van ongeveer 570.000 euro
De kasbasis bedraagt ongeveer 1,6 miljoen
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 20 december 2012 waarbij de
beleidsdomeinen werden vastgesteld;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.12.204 waarbij het budget 2015 werd vastgesteld;
Gelet op de voorliggende budgetwijziging voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en
het liquiditeitenbudget;
Overwegende dat ook de financiële toestand werd opgenomen in de daartoe bestemde
schema’s;
Gelet op de staat van het financieel evenwicht waarbij het resultaat op kasbasis 3.177.031,86
euro en de autofinancieringsmarge 570.072,52 euro bedraagt;
Overwegende dat het voorontwerp van de budgetwijziging werd besproken in het
managementteam van 30 november 2015. Er werd in consensus een positief advies verleend;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(BVR BBC);
Gelet op beslissing van de gemeenteraad dd. 31 mei 2012 houdende de beslissing om vanaf 1
januari 2013 het Besluit van de Vlaamse regering m.b.t. de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en alle geldende
nieuwe regelgeving in verband met BBC in te voeren;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
dd. 10.07.2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten
2016;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen:
1. Ondersteuning werking politieke organen: bedrag voorzien van 10.000 euro
2. Riolering Vlamingstraat: stijging bedrag met ± 900.000 euro
3. Jeugd- en Sportinfrastructuur ’t Singelken: stijging bedrag met 350.000 euro
4. Verkoop 1/2 van de installaties milieupark: is dit reeds definitief in orde?
5. Verkoop Vlasbloem: Is de ruiling met Volkshaard al rond?
6. Bedrag subsidies aan sportverenigingen stijgt met 3.500 euro;
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop het volgende:
1. Bedrag van 10.000 euro is bestemd voor de aankoop van tablets. Deze zullen nog niet aangekocht
worden. Er wordt gewacht op het raamcontract met de stad Brugge en tot na de installatie van de
nieuwe servers
2. Vroeger werd dit bedrag opgesplitst in 2 posten. Nu is dit opgenomen in 1 post dus een stijging. De
raming werd in het verleden ook steeds meengenomen en werd nu geactualiseerd
3. Er is meer invulling voor het gebouw (voetbal, jeugd, dansschool). De raming van het studiebureau
lag ongeveer 100.000 euro lager dan de aanbestedingsprijzen
Aanvulling door de burgemeester: Er is gekozen voor LED-verlichting en voor andere
materiaalkeuze voor de gevels, namelijk traditioneel metselwerk
4. Het bodemonderzoek is nu naar OVAM. Het wordt daarna aan de notaris overgemaakt. De akte
kan dan opgemaakt worden
6. De verhoging met 3.500 euro van het subsidiebedrag aan sportverenigingen, is voor de financiële
tussenkomst in de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie van de Camarado’s
De heer Johan Francque, schepen, vult aan:
5. Verkoop gronden in de verkaveling Vlasbloem: de ruiling met Volkshaard is nu volledig afgerond;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeente. - Budgetwijziging 2015 –
Vaststelling’;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer 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 9 ja-stemmen en 6 onthoudingen:
Art.1.– De budgetwijziging 2015 wordt vastgesteld.
Art.2.- Een papieren exemplaar van de budgetwijziging 2015 wordt overgemaakt aan het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur (ABB), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De digitale rapportering gebeurt
via het digitaal loket mijn.binnenland-vlaanderen.be .
--------------Elfde voorwerp: Gemeente – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie door de heer Hugo Coene,
schepen van financiën;
Hij overloopt de actualisatie van het meerjarenplan als volgt:
Aannames financiële planning:
- Aannames met betrekking tot de uitgaven
- Aannames met betrekking tot de inkomsten
- Wijzigingen 2016-2019
- Besluit Meerjarenplan 2016-2019:
De meerjarenplanning blijft onder controle: elk jaar positieve auto financieringsmarge en positieve
kasbasis
Het investeringsprogramma volgt de planning.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20.12.2012 waarbij de beleidsdomeinen werden
vastgesteld;

Gelet op het voorliggende ontwerp van aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit:
een strategische nota;
een financiële nota bestaande uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financiële
evenwicht ;
de toelichting bij het meerjarenplan;
Overwegende dat de gemeente door de koppeling van deelrapportcodes aan de acties met
betrekking tot bibliotheek, cultuur, jeugd en sport wenst in te tekenen op de Vlaamse
beleidsprioriteiten en een aanvraag tot het verkrijgen van subsidies indient bij de bevoegde
administraties;
Gelet op de besprekingen met het managementteam op 30 november 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en latere wijzigingen (BVR BBC);
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 en het ministerieel besluit van 26 november
2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (MB BBC);
Gelet op de omzendbrief BB2013/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
dd. 22.03.2013 betreffende de instructies voor het opstellen van strategische meerjarenplanning
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
dd. 24.10.2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
dd. 05.09.2014 betreffende de instructies voor het aanpassen van de meerjarenplanning 2014-2019
en opmaak budget 2015 volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het decreet dd. 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder
in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen
aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Door de raadsleden van de CD&V-fractie worden volgende vragen en opmerkingen
geformuleerd:
Door de heer Franky Cornelis:
1. In het budget 2016 stijgen de personeelsuitgaven. De omschakeling van de gesco’s was al
opgenomen in het budget 2015
2. Riolering Jeronimuspolder en Watervlietsesteenweg: deze werken vangen pas aan in 2017. Er is
wel een bedrag voorzien van 25.000 euro in het budget 2016
3. Zijn de leningen herzien?
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop:
1. In 2015 zijn de wijziging statuut gesco slechts gedeeltelijk opgenomen
2. De werken in de Jeronimuspolder en Watervlietsesteenweg zullen aangevat worden in 2016
3. De leningen werden herschikt;
Door de heer Luc Van de Vijver:
1. Sport: het bedrag verhoogt tot 535.000 euro
2. Stabiliteit van de sporthal Watervliet: er werd geen budget voorzien;
Daarop wordt als volgt geantwoord:
Door de heer Hugo Coene, schepen:
1. Uit de studies van Eandis blijkt dat de kostprijs veel hoger is dan oorspronkelijk geraamd werd: dak
+ isolatie: 365.000 euro, renovatie stookplaats: 125.000 euro. Vandaar dat de investeringen zijn
doorgeschoven
Door de heer Franki Van de Moere, burgemeester:
2. De staat van de sporthal Watervliet wordt opgevolgd door het technisch personeel. De oorzaak is
te wijten aan de fundering. Door de stijfheid van het dak wordt de achterste muur naar achter
geduwd. Momenteel is het hersteld en voorlopig blijft het stabiel. Daarom werd geen budget
voorzien;
Door mevrouw Martine Cools:
1. Verkoop oud gemeentehuis Sint-Margriete in 2017: wat met de jeugdvereniging
Daarop wordt als volgt geantwoord:
Door de heer Franki Van de Moere, burgemeester:
-

1. In de school in Sint-Laureins staan momenteel zeven containers. Deze zijn gescheiden door een
gang waardoor een deel kan gebruikt worden voor de jeugd en voetbal. De sanitaire container kan
door beiden gebruikt worden
Mevrouw Cools vindt dit geen antwoord op haar vraag. De jeugdvereniging zal nog altijd één jaar
zonder lokaal zijn gezien de werken aan de school te Sint-Laureins pas in 2018 zullen voltooid zijn;
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, vult aan als volgt:
1. De KLJ Sint-Margriete heeft momenteel geen activiteiten meer. Er wordt bekeken of er kan
samengewerkt worden met de KLJ Sint-Laureins;
Door de heer Bart Van de Keere:
1. Wordt het multifunctioneel gebouw in Sint-Margriete, de containers van de school?
2. Verkaveling speelplein Watervliet: Dit terrein is een groene long en een ontmoetingsplaats voor
jong en oud.
De fractie vindt het bijzonder jammer om dit op te offeren en vraagt om daarover na te denken en
niet uit te voeren gezien de geringe opbrengst
3. De inkomsten van de onroerende voorheffing stijgen van 1.090.000 euro tot 1.145.814 euro in
2019. Dit is een verhoging van de belastingen met 32%. De meerderheid verhoogt systematisch de
belastingen terwijl dit anders beloofd werd;
Daarop wordt als volgt geantwoord:
Door de heer Franki Van de Moere, burgemeester
1. De plaatsing van containers in Sint-Margriete is definitief en wordt een multifunctioneel gebouw
voor jeugd en voetbal
2. Andere locaties werden reeds besproken in een voorgaande gemeenteraadszitting
De heer Johan Francque, schepen, vult aan:
2. Dit wordt geen sociale woonwijk. Er zal een ontmoetingsruimte voorzien worden voor ouderen en
jeugd
Door de heer Hugo Coene, schepen:
3. De aanvullende personenbelasting is op 7% gebleven. Door de groei van de economie, stijgen de
inkomsten, dus stijgen de personenbelastingen ook;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen,
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanpassing meerjarenplanning 20142019 – vaststelling”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer 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 9 ja-stemmen en 6 onthoudingen:
Art.1.– De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit:
Een aanpassing van de strategische nota;
Een aanpassing van de financiële nota;
De toelichting bij het meerjarenplan.
wordt vastgesteld.
Art.2.- Een papieren exemplaar van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt
overgemaakt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), Gouvernementstraat 1, 9000
Gent. De digitale rapportering gebeurt via het digitaal loket mijn.binnenland-vlaanderen.be .
--------------Twaalfde voorwerp: Gemeente – Gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het
dienstjaar 2016. – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraagt meer uitleg voor het bedrag van
4.200 euro als bijdrage woningvergoeding pastoor;
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat de pastoor momenteel in de pastorij te
Kaprijke woont. De pastorij wordt verkocht. De gemeente Kaprijke heeft gevraagd om de helft te

betalen voor de huisvesting van de pastoor. Aan de kerkfabriek van Sint-Laureins werd gevraagd of zij
een woning kunnen ter beschikking stellen voor de pastoor;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Vaststellen van de gemeentelijke
toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2016”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Voor het dienstjaar 2016 wordt de lijst van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte
uitgaven vastgesteld als volgt:
Beleidsdomein: LEVEN

1.450.534

Politiediensten

0408-00 /649400

682.869

Bijdrage politiezone

Brandweer

0418-00 /649200

120.349

Bijdrage brandweer

Kerkbesturen

0790-02 /649111

11.722

Bijdrage werkingskosten kerkbestuur

0790-05/649129

4.200

Bijdrage woningvergoeding pastoor

0800-00 / 615520

1.000

Receptie- en representatiekosten

0889-00 / 612660

12.000

0800-00 / 649105

1.500

Onderwijs

Flankerend onderwijsbeleid (vrij onderwijs)
Subsidies 6 oudercomités
250

Vrije basisschool De Schakel Sint-Laureins

250

Vrije basisschool De Schakel Sint-Margriete

250

Gemeenteschool De Regenboog Sint-Laureins

250

Gemeenteschool De Regenboog Watervliet

250

Kleuterschool De Kangoeroe (De Buidel)

250

Vrije basischool De Springplank

0820-00 / 615520

350

Receptie- en representatiekosten muziekschool

Sociale bijstand

0907-00 /649300

605.532

Bijdrage OCMW

Overige gezinshulp

0949-00 / 649113

1.500

Geboortepremies

Kinderopvang

0945-00 / 615400

2.800

Subsidies kinderopvang
500

0945-00 / 649107
Opvoedingsondersteuning

0944-00 / 649114

2.300
2.920

en ontwikkelingssamenwerking

Subsidies aan instellingen met sociale kenmerken
300
2.620

3.250

Sociale geneeskunde

0980-00 / 649117

542

Werkingskosten lokaal overleg kinderopvang
Subsidie onthaalouders

Kruiskenshoeve
Fonds sociale werken
Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

1.100

11.11.11.-actie

1.100

Ontwikkelingsproject met scholen (ACT-251)

300

Plan kindje (ACT-186)

750

Fonds ontwikkelingssamenwerking
Subsidies aan instellingen voor sociale en preventieve

geneeskunde

Nijverheid

0510-00 / 615400

5.328

Land-, tuin- en bosbouw

0530-00 / 649104

750

Beleidsdomein: WONEN EN BOUWEN

11.502

Overig woonbeleid

11.502

Beleidsdomein: Milieu

Rode Kruis Sint-Laureins

125

Rode Kruis Watervliet

125

Ziekenzorg het Noorden

167

Medov

6.078

Beleidsdomein: WERKEN EN ONDERNEMEN

0629-00 / 615400

125

Netwerk Meetjesland
Subsidies voor landbouw
500

Werkingssubsidie landbouwraad

250

Ponykeuring

Subsidies voor huisvesting
9.172

Woonwijzer Meetjesland (ACT-110)

2.330

Sociaal verhuurkantoor

140.199

Overig waterbeheer

0319-00 / 649102

130.585

Milieu

0320-00 / 615400

5.864

Bijdrage aan de polders (ACT-137)

1.330

Regionaal Landschap Meetjesland

1.994

Kringwinkel

500

Werkingssubsidie milieuraad

40

Zwaluwkunstnest (€2/kunstnest) ACT-148

2.000
0320-00 / 649120

Premies grote regenwaterputten (10.000 liter)

117.290

Beleidsdomein: Vrije tijd
Toerisme

3.750

Milieucontract met provincie (ACT-263)

0520-00 / 615520

1.500

0520-00 / 615400

6.598

Receptie- en representatiekosten

2.848

Subsidie toerisme Meetjesland

1.500

Werkingssubsidie toeristische raad

1.500

Evenementen met bovenlokaal karakter

750
Bibliotheek

0703-00 / 615520

200

Cultuur

0709-00 / 613152

1.000

0709-00 / 615520

600

0709-00 / 615400

1.998

Zwinregio (ACT-218)
Receptie- en representatiekosten
Herdenking 1914-1918 (ACT-171)
Receptie- en representatiekosten
Intergemeentelijk cultuurbeleid - Comeet

0709-00 / 649108

20.495

Subsidies cult. verenigingen en ontspanningsinstellingen
1.000

Werkingstoelage cultureel adviesorgaan (ACT-152)

500

Werkingstoelage beheersorgaan De Meet (ACT-152)
Subsidies culturele activiteiten

1.750

Erfgoedactiviteiten (oa open monumenten dag) (ACT-170)

1.500

Vlaanderen Feest! (ACT-168)
Cultuurprijs (2-jaarlijks) (ACT-168)

500

Week amateurkunsten (ACT-168)

1.000

Bijzondere toelage (ACT-168)

100

Landelijke Gilde Sint-Laureins

100

Landelijke Gilde Watervliet+Waterland-Oudeman

100

Landelijke Gilde Sint-Jan-In-Eremo

100

Landelijke Gilde Sint-Margriete

100

K.V.L.V. Sint-Laureins

100

K.V.L.V. Watervliet

100

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

100

K.V.L.V. Sint-Margriete

100

K.V.L.V. Waterland-Oudeman

100

Femma Bentille

150

Davidsfonds

125

Gezinsbond Sint-Laureins

125

Gezinsbond Watervliet

125

Gezinsbond Sint-Jan-In-Eremo

125

Gezinsbond Waterland-Oudeman en Sint-Margriete

750

Fanfare "Sint-Michaelsband" Sint-Laureins

400

Eendragt maekt magt Watervliet

750

Nooit Gedacht Bentille

100

Zangkoor Sint-Laurentius

100

OKRA-koor Sint-Laureins

100

Gemengd koor Watervliet

100

Jeronimuskoor Watervliet

100

Zangkoor Sint-Jan/Bentille

100

Reynaertkoor Waterland-Oudeman

500

Toneelkring "tsat" Sint-Laureins

Subsidies socio-culturele verenigingen (ACT-152): 1.650

Subsidies culturele verenigingen (ACT-152): 3.000

1.600

Werkingssubsidie socio-cult. en cult. verenigingen (ACT-152)
Subs. ontspannings- en educ. instellingen (ACT-152): 7.995

250

Plattelandsklassen

250

NatuurMilieuEducatief centrum Mondina

400

Verbroederingsgemeenten

500

Seniorenraad

175

OKRA Sint-Laureins

115

OKRA Watervliet

115

OKRA Sint-Jan-In-Eremo

115

Vereniging Gepensioneerden Sint-Margriete

75

Feesten en plechtigheden

Sport

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

1.000

Parochiezaal Sint-Laureins

1.000

Parochiezaal Sint-Jan-In-Eremo

2.000

Parochiezaal Waterland-Oudeman

1.000

Parochiezaal Watervliet

1.000

Parochiezaal Sint-Margriete

0710-00 / 615520

20.000

Algemene receptie- en representatiekosten

0710-00 / 649109

17.255

Subsidies feestcomités

0740-00 / 615520

500

0740-00 / 649110

46.694

1.310

Verzekering feestcommissies (volkskoersen)

4.500

Kermis Sint-Laureins

3.000

Kermis Watervliet

2.750

Kermis Sint-Jan-In-Eremo

2.750

Kermis Sint-Margriete

2.750

Kermis Waterland-Oudeman

80

Oudstrijders Sint-Laureins / Maldegem

40

Oudstrijders Sint-Margriete

75

V.Z.W. België-Canada
Receptie- en representatiekosten
Subsidies aan sportverenigingen

5.200

Werkingskosten sportraad

1.750

Extra toelage voor 30ste editie triatlon

7.500

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

10.000 Organisatie BENE-ladies tour (ACT-204)
2.500

Subsidie individuele sporter (ACT-245)

13.717 Gemeentelijke subsidie te verdelen door sportraad volgens
gemeentelijk subsidiereglement (ACT-200)
Lijst gemeentelijke sportverenigingen
Voetbalclub Sint-Laureins
Voetbalclub Watervliet
Voetbalclub Sint-Jan-In-Eremo - Kaprijke
Voetbalclub Sint-Margriete
Voetbalclub KWB Bentille "Roal Benti"
Zaalvoetbal
Volleybalclub Sint-Laureins
Volleybalclub Watervliet
Volleybalclub "De Dolfijntjes"

Ruitersclub Sint-Jan-In-Eremo
Wielertoeristen Bentille
Badmintonclub Sint-Laureins
Gezinssport Sint-Laureins
Gezinssport Watervliet
Wandelclub Roal Benti
Curve-Bowl Sint-Laureins
Joggingclub Krekenlopers
Dansschool Movimento
5.577

Overheidssubsidie vr sportverenigingen met jeugdwerking te verdelen door sportraad volgens subsidiereglement (ACT-201)
Voetbalclub FC Goalgetters
SKW Volleybal Krekenland
Dansschool Movimento
Wielertoeristen WTC Bentille
SBC Badminton

0740-00 / 615400

Jeugd

0750-00 / 615400

450

250

Burensportdienst

200

Lidgeld ISB

2.857

Subsidies jeugddienst
2.500
357

0750-00 / 649107

14.621

Regionale Jeugddienst Meetjesland
Vereniging Vlaamse Jeugddienst
Subsidies aan jeugdverenigingen

500

Werkingstoelage jeugdraad

250

Subsidie skatetour (2-jaarlijks) (ACT-183)

1.240

Jeugddag verbroederingsgemeenten (ACT-184)

2.000

Speelpleinwerking Sint-Laureins

250

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

250

Jeugdhuis Opsenter

250

KLJ Sint-Margriete

250

KLJ Sint-Laureins

250

KAJ Watervliet

300

Vervoer kampmateriaal

9.081

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

Investeringssubsidies
0790-02/664000

10.500

Toegestane investeringssubsidies kerkbesturen
10.500 Kerkfabriek Waterland-Oudeman

--------------Dertiende voorwerp: Gemeente – Budget 2016. – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie door de heer Hugo Coene,
schepen van financiën;

Hij overloopt het budget 2016 als volgt:
Exploitatie-inkomsten
Globaal: weinig significante wijzigingen ten opzichte van budget 2015 wel daling opbrengst financiële
activa, maar in 2015 uitzonderlijke éénmalige dividenden (170.000)
Exploitatie-uitgaven
Globaal: Budget 2016 op hetzelfde niveau als budget 2015, enkel stijging van de personeelskost,
vooral door wijziging statuut Gesco en stijging bijdrage pensioenen
Eindresultaat – exploitatiebegroting 2016
Globaal resultaat: positief saldo van 399.000 euro (= autofinancieringsmarge)
Ten opzichte van budget 2015: saldo is kleiner, maar uitzonderlijke inkomsten in 2015
Investeringsverrichtingen 2016
Globaal resultaat:
- Investeringsinkomsten: 0,3 miljoen (deel subsidie gemeenteschool)
- Negatief saldo van 1,8 miljoen: investeringsbudget is normaal steeds negatief
- Nieuwe leningen: 2,15 miljoen
Investeringsprogramma 2016 – voornaamste projecten:
- Afwerking infrastructuur sport- en speelterrein Singelken;
- Afwerking riolering en wegen Vlamingstraat, Groeneweg en Comercaatsweg;
- Riolering Jeronimuspolder en Watervlietsesteenweg;
- Herstel Veldstraat;
- Aanleg educatief park naast milieupark;
- Aanbouw gemeenteschool Sint-Laureins
- Renovatie gemeenteschool Watervliet – verderzetting
- Relighting sportzaal Watervliet
- Renovatie informatica-infrastructuur gemeente
- Oprit ‘t Kantientje;
- Jaarlijks programma groot onderhoud wegen en vernieuwing materieel en administratie.
Besluit budget 2016
- De exploitatiebegroting is onder controle
- Het investeringsprogramma volgt de planning
- Er is een positieve autofinancieringsmarge van ongeveer 400.000 euro
- De kasbasis bedraagt ongeveer 2,3 miljoen
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20.12.2012 waarbij de beleidsdomeinen werden
vastgesteld;
Gelet op het voorliggende ontwerp van budget 2016 bestaande uit:
- beleidsnota met beschrijving van de doelstellingen van het beleid en de financiële
consequenties (doelstellingennota);
- financiële nota met daarbij het exploitatiebudget,het investeringsbudget en het
liquiditeitenbudget;
Overwegende dat ook de financiële toestand werd opgenomen in de daartoe bestemde
schema’s;
Gelet op de staat van het financieel evenwicht waarbij het resultaat op kasbasis 2.310.502,68
euro en de autofinancieringsmarge 398.187,84 euro bedraagt;
Gelet op de besprekingen door het managementteam op 30 november 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en latere wijzigingen (BVR BBC);
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en het ministerieel besluit van 26 november
2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (MB BBC);
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van 10.07.2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder titel IV, planning en financieel
beheer en latere wijzigingen;
Door de raadsleden van de CD&V-fractie worden volgende vragen geformuleerd:
De heer Franki Cornelis:

1. Beneladies Tour: er wordt een bedrag voorzien van 10.000 euro. Dit is 2.500 euro meer dan vorig
jaar
2. Hij vraagt om de toeristische raad te betrekken bij het project “Dorpskernvernieuwing SintLaureins”
3. Zijn de gronden in de verkaveling Vlasbloem verkoopsklaar in 2016? Het bedrag dat in 2017 en
2018 wordt voorzien, waarop is dit gebaseerd?
Daarop wordt als volgt geantwoord:
Door de heer Robert Soberon, schepen:
1. Een bedrag van 10.000 euro voor een dergelijke internationale wedstrijd is wel te verantwoorden.
De gemeente investeert een minimaal bedrag van 2.500 euro voor de individuele sporter.
Door de heer Franki Van de Moere, burgemeester:
1. Voor wielersport is geen infrastructuur nodig, vandaar dat meer subsidie wordt toegekend
2. De toeristische raad en de Gecoro zullen zeker betrokken worden bij het project
“Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins”
Door de heer Hugo Coene, schepen:
3. De weg en nutsleidingen moeten worden aangelegd. Er is nog geen verkoopbaarheidsattest
afgeleverd. Daarom is de start van de verkoop voorzien in 2017. Er wordt 2.200 m² grond verkocht,
geraamd aan 180 euro/m²
De heer Johan Francque, schepen, vult aan:
3. Er zat een fout in de oorspronkelijke berekening. Er was 2.500 m² grond minder om te verkopen
De heer Jelle Boelens:
- Informatica en kantooruitrusting: er wordt een bedrag voorzien van 150.000 euro. Is de Wifi in het
Jeugdhuis in Sint-Laureins daar ook in opgenomen?
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat in het voorziene bedrag van 150.000
euro, de aankoop van twee nieuwe servers en alle netwerkverbindingen zijn opgenomen;
De heer Patrick De Greve:
- Stand van zaken project “Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins”
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat begin volgend jaar een
Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) is gepland. De plannen zijn in drie verschillende
uitvoeringen opgemaakt. Tijdens de GBC zal daarover beslist worden. De aanbesteding moet
gebeuren in 2016. Het project staat op het investeringsprogramma 2016 van Aquafin en Afdeling
Wegen en Verkeer;
De heer Luc Van de Vijver:
- Benodigdheden voor sport: er wordt een bedrag voorzien van 12.500 euro. Is de vernieuwing van
de toestellen van de sporthal in Watervliet opgenomen in dit bedrag? In Watervliet is geen enkel
toestel meer dat voldoet. Hij is bezorgd hierover
De heer Robert Soberon, schepen, antwoordt hierop dat de vervanging dringend moet
gebeuren
De heer Bart Van de Keere:
- Parking voetbalveld Watervliet: er is geen bedrag voorzien voor de aanleg. Wat is de reden
daarvoor?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de parking door het eigen
technisch personeel zal aangelegd worden
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeente: budget 2016 – vaststelling”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer 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 9 ja-stemmen en 6 onthoudingen:
Art.1.– Het budget 2016 bestaande uit:
1.
– de beleidsnota
2.
– de financiële nota
3.
– de toelichting
wordt vastgesteld.
Art.2.- Een papieren exemplaar van het budget 2016 wordt overgemaakt aan het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur (ABB), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De digitale rapportering gebeurt via
het digitaal loket mijn.binnenland-vlaanderen.be .

--------------Veertiende voorwerp: Mededeling van de opvolging van de voorzitter van de gemeenteraad met
ingang van 01.01.2016.
De gemeenteraad,
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, deelt het volgende mede:
Met de gemeenteraadsbeslissing van 02.01.2013 werd kennis genomen van de ontvankelijke
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter en werd de voorgedragen kandidaat, de
heer Luc De Meyere, met ingang van 02.01.2013, verkozen verklaard als voorzitter van de
gemeenteraad.
De gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad maakt
melding van de einddatum van het mandaat, zijnde 31.12.2015 en van diegene die hem zal opvolgen
voor de resterende duurtijd van het mandaat, met name de heer Carlos Bonamie.
Overeenkomstig artikel 8§1,2° van het gemeentedecreet is de heer Luc De Meyere op datum
van 31.12.2015 van rechtswege ontslagnemend als voorzitter van de gemeenteraad en wordt hij
vanaf 01.01.2016, van rechtswege opgevolgd door de heer Carlos Bonamie die in de akte van
voordracht als opvolger is vermeld.
Hij vult aan dat de heer De Meyere de taak van voorzitter van de gemeenteraad op schitterende
wijze heeft vervuld. De soms stevige discussies wist hij steeds in goede banen te leiden;
De heer Luc De Meyere, uittredend voorzitter, dankt van zijn kant de raadsleden voor hun
inbreng. Hij heeft deze functie graag vervuld en heeft steeds getracht om de gesprekken zo neutraal
mogelijk te leiden;
De heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid - toekomstig voorzitter, bedankt op zijn beurt de
heer De Meyere. Hij heeft reeds verschillende gemeenteraden in andere gemeenten bijgewoond om
zich voor te bereiden voor deze functie en hij hoopt op de medewerking van de raadsleden en
deskundigheid van het personeel om zijn nieuwe taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen.
De gemeenteraad neemt kennis van deze mededeling.
--------------Vijftiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19.11.2015.
De notulen van de vergadering van 19.11.2015, 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 23.00 uur.
-----------------

