ZITTING VAN 21 JANUARI 2016
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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie formuleert volgende opmerkingen
aangaande de notulen van de gemeenteraadszitting van 17.12.2015:
Agendapunt 7: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 2 - Kennisname:
In het antwoord van de heer Tom Lacres op haar opmerking aangaande kennisname of goedkeuring
van de aanpassing meerjarenplan 2014-2018 nr. 2, werd volgende tekst genotuleerd (Na navraag bij
de financieel beheerder blijkt dat, in het kader van de BBC, een kennisname correct is)
Ze vraagt om deze tekst tussen haken te schrappen.
Agendapunt 11: Gemeente – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Vaststelling:
Ze deelt mede dat haar opmerking op het antwoord van de burgemeester op haar vraag inzake de
verkoop oud gemeentehuis Sint-Margriete in 2017: wat met de jeugdvereniging, niet in de notulen is
opgenomen. Ze vraagt om volgende tekst toe te voegen aan het verslag:
“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;”
De voorzitter vraagt de stemming voor de goedkeuring van de aanpassing van de notulen van de
gemeenteraadzitting van 17.12.2015: agendapunt zeven en agendapunt elf
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
De notulen van de gemeenteraadszitting van 17.12.2015 – zevende en elfde voorwerp worden in
die zin aangepast.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Aanduiding waarnemend gemeenteraadsvoorzitter. – Mededeling;
2. Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. –
RioPact-takenpakket 2016 – Goedkeuring;
3. Dorpskernvernieuwing. – Uitbreiden van de opdracht;
4. Vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden
als opdrachten van dagelijks bestuur;
5. Vaststellen van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 van het gemeentedecreet;
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
6. Bereikbaarheid Vaart 1 te Watervliet;
7. Niet-reglementair verwijderen van variabele borden zone 30 te Watervliet;
8. Gemeentelijk Milieupark;
9. Goochelaarstraat;
10. Waar blijft “dringende” studie verhuis gemeente en OCMW naar Godshuis?
---------------

Eerste voorwerp: Aanduiding waarnemend gemeenteraadsvoorzitter. – Mededeling.
Gelet op de mededeling door de heer Carlos Bonamie, voorzitter als volgt:
Met het schrijven dd. 08.01.2016 van de heer Carlos Bonamie, gemeenteraadsvoorzitter, gericht
aan het college van burgemeester en schepenen, wordt de heer Luc De Meyere aangeduid als
waarnemend gemeenteraadsvoorzitter voor elk geval waarin de gemeenteraadsvoorzitter tijdelijk
afwezig is of wanneer hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is.
Deze aanduiding is geldig voor de volledige periode van zijn voorzitterschap.
--------------Tweede voorwerp: Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel. – RioPact-takenpakket 2016. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 06.07.2006 waarbij de overeenkomst tussen de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Sint-Laureins betreffende de uitbouw,
het onderhoud en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Sint-Laureins, met
als bijlage 1 de takenlijst, wordt goedgekeurd;
Gelet op de besprekingen op 16.11.2015 met een afvaardiging van Aquafin en gemeente, waarbij
het takenpakket 2016 werd besproken;
Gelet op het voorstel Riopact-takenpakket 2016 als volgt:
Taken

Raming

Studies en adviezen
Beheren van riooldatabank
KLIP-aanvragen
Beheren van hydraulisch model
Hydraulische en technische adviezen
Afkoppelingsadviezen en keuringen privéwaterafvoer:
- afkoppelingsadvies individuele woningen
- Groeneweg, Comercaatsweg, Vlamingstraat
- Veldstraat en Menneken
- Watervlietsesteenweg en Jeronimuspolder

16.604 euro
350 euro
6.636 euro
4.645 euro
4.700 euro
55.638 euro (1)
12.450 euro (2)
12.450 euro (3)

Beheer infrastructuur
Beheer van de pompstations
Beheer van IBA’s
Vervangingen en herstellingen:
- drukriolering Moerstraat
- onvoorzien falen van pompstation

46.518 euro
8.400 euro
2.000 euro
5.000 euro

Projecten en aansluitingen
Projectmanagement en investeringsprojecten
Sanering Dorpsstraat – Leemweg – dorpskernvernieuwing
Sint-Laureins
- projectgerelateerde kosten
- investeringen
Drukriolering Eerstestraat en omgeving
- projectgerelateerde kosten
- investeringen
Coördinatie en bouw van 10 IBA’s
- projectgerelateerde kosten
- investeringen

248.387 euro (4)
1.157.433 euro (5)
323.247 euro (6)
1.721.287 euro (7)
14.791 euro
66.625 euro

Flankerende services
Coördinatie en management van het Riopact-takenpakket

5.172 euro

(1) 55.638 euro waarvan reeds 51.571 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van
22.01.2015
(2) 12.450 euro waarvan reeds 10.228 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van
22.01.2015
(3) 12.450 euro waarvan reeds 10.228 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van
22.01.2015
(4) 248.387 euro waarvan reeds 173.078 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van
22.01.2015
Het saldo van 75.309 euro wordt goedgekeurd. Dit bedrag wordt niet opgenomen in het budget
2016. Het wordt opgenomen in het Meerjarenplan
(5) 1.157.433 euro is reeds goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.01.2015
(6) 323.247 euro waarvan reeds 250.677 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van
22.01.2015
Het saldo van 72.570 euro wordt goedgekeurd. Dit bedrag wordt niet opgenomen in het budget
2016. Het wordt opgenomen in het Meerjarenplan
(7) 1.7201.287 euro is reeds goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.01.2015
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 merkt op dat in de vorige legislatuur de
goedkeuring van het RioAct-takenpakket telkens werd weggestemd door de oppositie, nu meerderheid.
Nu wordt dit goedgekeurd.
Ze formuleert volgende vragen:
- Welke projecten zijn opgenomen in het beheer riooldatabank?
- Wat met de rangschikking voor de bouw van IBA’s. Vroeger werd de bouw gerangschikt volgens
ecologische waarde. Is dit nu veranderd?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop als volgt:
- De milieuambtenaar volgt de prioriteitenlijst. Jaarlijks worden 15 adressen doorgegeven aan Aquafin.
Vanaf 2012 tot en met 2015 zijn 17 IBA’s geplaatst. Er waren nog 4 bijkomende IBA’s gepland om
te plaatsen in het najaar 2015 maar de uitvoering is verschoven naar het voorjaar 2016. De
aannemer kan het ritme niet volgen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Overeenkomst betreffende de uitbouw
en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel – Rio-Pact takenpakket 2016. - Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- In uitvoering van de overeenkomst VMW – Sint-Laureins voor de uitbouw en het beheer van het
gemeentelijk rioleringsnet wordt het takenpakket 2016 goedgekeurd als volgt:
Taken

Raming

Studies en adviezen
Beheren van riooldatabank
KLIP-aanvragen
Beheren van hydraulisch model
Hydraulische en technische adviezen
Afkoppelingsadviezen en keuringen privéwaterafvoer:
- afkoppelingsadvies individuele woningen
- Groeneweg, Comercaatsweg, Vlamingstraat
- Veldstraat en Menneken
- Watervlietsesteenweg en Jeronimuspolder

16.604 euro
350 euro
6.636 euro
4.645 euro
4.700 euro
55.638 euro (1)
12.450 euro (2)
12.450 euro (3)

Beheer infrastructuur
Beheer van de pompstations
Beheer van IBA’s
Vervangingen en herstellingen:
- drukriolering Moerstraat
- onvoorzien falen van pompstation

Projecten en aansluitingen

46.518 euro
8.400 euro
2.000 euro
5.000 euro

Projectmanagement en investeringsprojecten
Sanering Dorpsstraat – Leemweg – dorpskernvernieuwing
Sint-Laureins
- projectgerelateerde kosten
- investeringen
Drukriolering Eerstestraat en omgeving
- projectgerelateerde kosten
- investeringen
Coördinatie en bouw van 10 IBA’s
- projectgerelateerde kosten
- investeringen

248.387 euro (4)
1.157.433 euro (5)
323.247 euro (6)
1.721.287 euro (7)
14.791 euro
66.625 euro

Flankerende services
Coördinatie en management van het Riopact-takenpakket

5.172 euro

(1) 55.638 euro waarvan reeds 51.571 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van
22.01.2015
(2) 12.450 euro waarvan reeds 10.228 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van
22.01.2015
(3) 12.450 euro waarvan reeds 10.228 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van
22.01.2015
(4) 248.387 euro waarvan reeds 173.078 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van
22.01.2015
Het saldo van 75.309 euro wordt goedgekeurd. Dit bedrag wordt niet opgenomen in het budget
2016. Het wordt opgenomen in het Meerjarenplan
(5) 1.157.433 euro is reeds goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.01.2015
(6) 323.247 euro waarvan reeds 250.677 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van
22.01.2015
Het saldo van 72.570 euro wordt goedgekeurd. Dit bedrag wordt niet opgenomen in het budget
2016. Het wordt opgenomen in het Meerjarenplan
(7) 1.7201.287 euro is reeds goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.01.2015
Art.2.- De financiering kan deels gebeuren via het BOT (Bijdrage voor Opvang en Transport).
Art.3.- Het nodige krediet voor het investeringsprogramma is voorzien in het aangepast meerjarenplan
2014-2019.
Art.4.- Afschrift van deze beslissing en het goedgekeurd takenpakket worden overgemaakt aan De
Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent en aan de financiële dienst.
--------------Derde voorwerp: Dorpskernvernieuwing. – Uitbreiden van de opdracht.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester, bevoegd voor openbare
werken;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27.10.2011 betreffende het principieel akkoord om de
dorpskern van Sint-Laureins te vernieuwen, in de Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat tot Nieuwbedelf en in
de Leemweg vanaf Dorpsstraat tot Rommelsweg;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.04.2012 waarbij bovenvermelde beslissing wordt
uitgebreid met het stuk in de Leemweg, vanaf Rommelsweg tot kruispunt Celiekerkweg/Eerstestraat;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28.03.2013 waarbij:
- de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, NV Aquafin en het gemeentebestuur
Sint-Laureins voor samengevoegde opdrachten van diensten voor het project dorpskernvernieuwing
Sint-Laureins wordt goedgekeurd;
- NV Aquafin wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de
opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden overeenkomstig artikel 19 van de wet van
24.12.1993;
Gelet op het collegebesluit dd. 22.11.2013 waarbij het verslag van nazicht van de offertes voor
de opdracht “Project dorpskernvernieuwing Sint-Laureins – Studieopdracht”, opgesteld door de
ontwerper, Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, wordt goedgekeurd en de studieopdracht wordt
gegund aan Studiebureel Goegebeur – Van den Bulcke, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo;

Overwegende dat de bestaande riolering in de Dorpsstraat, vanaf Kantijnstraat tot Smissestraat
in slechte staat is. Dit stuk is het enige deel waar de riolering nog niet vernieuwd is;
Overwegende dat de oorspronkelijke studieopdracht – goedgekeurd door het schepencollege op
22.11.2013 - dient uitgebreid te worden met de vernieuwing van de riolering in de Dorpsstraat, vanaf
Kantijnstraat tot Smissestraat;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen
42, 43 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins. –
Uitbreiding van de opdracht”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De opdracht tot dorpskernvernieuwing te Sint-Laureins, in de Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat tot
Nieuwbedelf en in de Leemweg, vanaf Dorpsstraat tot kruispunt Celiekerkweg/Eerstestraat –
principebeslissing gemeenteraad dd. 27.10.2011 en 26.04.2012, uit te breiden door toevoeging van
vernieuwing riolering in de Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat tot Smissestraat.
Art.2.- Aan NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aarstelaar, wordt gevraagd, om overeenkomstig de
samenwerkingsovereenkomst – goedgekeurd door de gemeenteraad op 28.03.2013, aan Studiebureel
Goegebeur-Van den Bulcke, de opdracht te geven om de studieopdracht voor het project
dorpskernvernieuwing Sint-Laureins uit te breiden door toevoeging van de vernieuwing riolering in de
Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat tot Smissestraat.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan:
NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
Studiebureel Goegebeur – Van den Bulcke, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo
Financiële dienst
--------------Vierde voorwerp: Vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen
beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 januari 2016 betreffende het vaststellen van het
begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 43§2,9° van het gemeentedecreet, de gemeenteraad
exclusief bevoegd is om vast te stellen welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen
beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 57§3,5° het college van burgemeester en schepenen
bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van opdrachten van
dagelijks bestuur;
Overwegende dat ingevolge een wijziging in de overheidsopdrachtenreglementering, opdrachten
kunnen worden gegund tegen aangenomen factuur tot en met € 8.500 exclusief btw;
Overwegende dat voor de vlotte werking van het bestuur het aan te raden is om de grens van het
“dagelijks” bestuur te conformeren aan het nieuwe drempelbedrag en wordt voorgesteld om dagelijks
bestuur te definiëren als de verrichtingen van:
- het exploitatiebudget
- ten hoogste 8500 euro, exclusief btw van het investeringsbudget
- bijkomende uitgaven tijdens de uitvoeringsfase van gegunde opdrachten tot maximaal 10 % van
het gunningsbedrag;
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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen
43 §2,9°, 159, 181 en 248 tot 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat het bedrag in 2007 was
vastgesteld op 22.000 euro, nu wordt dit verhoogd naar 30.000 euro. Hij vindt het belangrijk dat de
beslissingen eerst besproken worden op de gemeenteraad. Dit bevordert de democratische
besluitvorming. Met het huidig voorstel om het volledig exploitatiebudget onder te brengen onder het
begrip dagelijks bestuur wordt de gemeenteraad buiten spel gezet. De fractie zal om die reden het
agendapunt niet goedkeuren;
Schepen Hugo Coene antwoordt daarop dat er geen overheidsopdrachten zijn uit het
exploitatiebudget die hoger zijn dan 30.000 euro. Deze opdrachten zijn dan opgenomen in het
investeringsbudget;
Raadslid Van de Keere deelt mede dat de fractie bij zijn standpunt blijft en dit punt niet zullen
goedkeuren;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Vaststellen van de opdrachten voor
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur”;
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 Jonha Francque, de heer Robert Soberon,
Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools,
Besluit met 10 ja-stemmen en 6 neen-stemmen:
Art.1.- De gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 september 2007 betreffende het vaststellen van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van
dagelijks bestuur wordt opgegeven.
Art.2.- De volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden beschouwd als opdrachten
van dagelijks bestuur:
- 1. de opdrachten met betrekking tot het exploitatiebudget
- 2. de opdrachten van ten hoogste 8500 euro, exclusief btw voorzien in het investeringsbudget
- 3. bijkomende uitgaven tijdens de uitvoeringsfase van gegunde opdrachten tot maximaal 10 %
van het oorspronkelijke gunningsbedrag.
Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen houdt van de opdrachten waarvan de kredieten op
investeringsbudget voorzien zijn, zoals bedoeld in artikel 2 van dit besluit, een overzichtslijst bij. Deze
overzichtslijst wordt door het college van burgemeester en schepenen na verloop van elk dienstjaar
voor kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd.
Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de leden van het
managementteam.
--------------Vijfde voorwerp: Vaststellen van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 van het
gemeentedecreet.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 september 2007 betreffende het vaststellen van
het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat ingevolge een wijziging in de overheidsopdrachtenreglementering, opdrachten
kunnen worden gegund tegen aangenomen factuur tot en met € 8.500 exclusief btw;
Overwegende dat volgens artikel 57§3.5 van het gemeentedecreet, het schepencollege bevoegd
is voor de wijze van gunnen en bepalen van de voorwaarden voor het aangaan van
overheidsopdrachten binnen de grenzen van het “dagelijks” bestuur;

Overwegende dat voor de vlotte werking van het bestuur het aan te raden is om de grens van het
“dagelijks” bestuur te conformeren aan het nieuwe drempelbedrag en wordt voorgesteld om dagelijks
bestuur te definiëren als de verrichtingen van
- het exploitatiebudget
- ten hoogste 8500 euro, exclusief btw van het investeringsbudget
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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen
43,§2,9°, 159, 181 en 248 tot 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de fractie dit
agendapunt niet zal goedkeuren met dezelfde argumentatie als het agendapunt: “Vaststellen van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van
dagelijks bestuur”;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Vaststellen van het begrip dagelijks
bestuur in de zin van artikel 159 van het gemeentedecreet”;
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 Jonha Francque, de heer Robert Soberon,
Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools,
Besluit met 10 ja-stemmen en 6 neen-stemmen:
Art.1.- De gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 september 2007 betreffende het vaststellen van het begrip
dagelijks bestuur wordt opgeheven.
Art.2.- Onder dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 van het gemeentedecreet wordt begrepen:
- De verrichtingen met betrekking tot het exploitatiebudget
- De verrichtingen van ten hoogste 8500 euro, exclusief btw van het investeringsbudget.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de leden van het
managementteam.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Zesde voorwerp: Bereikbaarheid Vaart 1 te Watervliet.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Toegangsweg naar bewoner ligt erbarmelijk slecht, bijna niet meer bereikbaar met gewone
personenwagen. Wat als bewoner beroep moet doen op de hulpdiensten.
Voorstel van beslissing:
De gemeente brengt een vorm van duurzame verharding aan, in overleg met W & Z
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, deelt mede dat niet enkel Waterwegen &
Zeekanaal, maar ook andere partijen zoals Natuur & Bos, hierin betrokken zijn. Hij gaat akkoord om in
overleg te gaan met Waterwegen & Zeekanaal om een duurzame verharding aan te brengen en stelt
voor om het voorstel van beslissing te wijzigen als volgt: “De gemeente zal in overleg gaan met
Waterwegen & Zeekanaal om een duurzame verharding aan te brengen”;
De CD&V-fractie is akkoord met de aanpassing van het voorstel van beslissing;
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 het agendapunt: “De gemeente zal in overleg gaan met
Waterwegen & Zeekanaal om een duurzame verharding aan te brengen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel.- De gemeente zal in overleg gaan met Waterwegen & Zeekanaal om een duurzame
verharding aan te brengen.
--------------Zevende voorwerp: Niet-reglementair verwijderen van variabele borden zone 30 in Watervliet.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
In de loop van 2015 werden zonder de minste aankondiging, noch een gemeenteraadsbesluit de
variabele borden zone 30 in Watervliet verwijderd en vervangen voor vaste borden.
Vragen:
a) Waarom? Wat is de argumentatie van deze wijziging?
b) Op basis van welk besluit (gemeenteraad of college) werd dit uitgevoerd?
c) Waarom is de plaatsing van vaste borden niet-reglementair volgens een gemeenteraadsbesluit
gebeurd?
d) Zijn bijgevolg eventuele overtredingen rechtmatig bestrafbaar?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop als volgt:
De gemeenteraad heeft op 18.09.2014 het aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer
en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de zonering van het snelheidsbeleid in de
gemeente Sint-Laureins goedgekeurd, waarin onder andere een variabele schoolomgeving zone 30
regeling en een vaste zone 30 wordt ingevoerd. Deze beslissing werd goedgekeurd door het Vlaams
Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare Werken op
10.12.2014.
Tijdens een overleg met de politie op 23.10.2014 werden de verkeersingrepen aan de school in de
Kloosterstraat besproken. In de Kloosterstraat, die met momenten druk verkeer moet verwerken, is het
volgens die vergadering, aangewezen enkele structurele maatregelen te nemen: een uitstulping van het
voetpad ter hoogte van het bestaande zebrapad, een verkeersplateau op het kruispunt van de
Kloosterstraat en de Jeronymus Lauwerijnstraat en een vaste zone 30 in plaats van een variabele zone
30. Het zou hierdoor mogelijk worden om de vaste zone 30 in de Jeronymus Lauwerijnstraat ter
verbinden met de zone 30 op het Stee. Het gevolg is wel dat de zone 30 op het Stee dan ook een vaste
zone 30 zou moeten worden. Gezien de plaatselijke toestand (deels inrichtingsverkeer, en aanleg met
kasseien), is dat hier te verantwoorden.
Het omvormen van de variabele zone 30 op het Stee naar een vaste zone 30 had nog een bijkomend
voordeel. Door het openmaken van de verbinding Kantijnstraat/Leopoldlaan was de variabele zone 30
in Sint-Laureins niet meer sluitend, en moest hier een bijkomend variabel bord geplaatst worden. Kon
hiervoor een variabel bord van het Stee gerecupereerd worden, dan moest er geen nieuw bord
aangekocht worden. Dat spaarde niet enkel geld uit, maar ook tijd, want de heraanleg van de
Kantijnstraat was op dat moment zo goed als afgewerkt.
Gekaderd in die noodzaak in de Kantijnstraat voor de wijziging van variabele zone 30 naar een vaste
zone 30 moet een aanvullend reglement worden opgesteld. Gezien de dringende nood aan een variabel
bord in de Kantijnstraat, heb ik beslist om de werken al uit te voeren en pas achteraf het aanvullend
reglement te wijzigen.
Minister Weyts had al laten uitschijnen dat door de Vlaamse regering een voorstel zou uitgewerkt
worden om de maximaal toegelaten snelheid buiten de bebouwde kom te verlagen van 90 km/uur naar
70 km/uur. De beslissing van de Vlaamse regering zou ook een impact hebben op het gemeentelijk
aanvullend reglement, dat de snelheid over het hele grondgebied regelt.
Het bestuur had zich voorgenomen te wachten met het aankopen van de borden zone 70 en ook de
noodzakelijke wijziging van het betreffende aanvullend reglement voor de zone 30 op het Stee werd
uitgesteld om na de beslissing van de Vlaamse regering dit dossier maar één keer aan de gemeenteraad
te moeten voorleggen.
Nu op 27.11.2015 in het Belgisch Staatsblad de beslissing van de Vlaamse regering verscheen, dat op
alle wegen buiten de bebouwde kom de maximaal toegelaten snelheid wordt verlaagd tot 70 km/uur met
ingang van 01.01.2017, is bekend in welke zin de gemeente het aanvullend reglement moet wijzigen.
Na ontvangst van de nodige adviezen, zal het gewijzigd aanvullend reglement zo spoedig mogelijk
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
De aanpassing van de zone 30 in Watervliet zal als wijziging worden meegenomen in dit aanvullend
reglement;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de merkt op dat dit essentiële besluiten zijn die door de
gemeenteraad moeten genomen worden. De politie formuleert een advies, maar het is de
gemeenteraad die een debat moet voeren en beslissen. Hij vraagt zich af of dit wel de juiste beslissing

is? Is het wel zinvol om daar permanent 30 km/uur te rijden? Een variabel bord 30 km/u licht op en trekt
de aandacht van de autobestuurder op de momenten dat dit nodig is
Mevrouw Martine Coos, raadslid van de CD&V-fractie, sluit zich aan bij deze opmerking;
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat de gemeente maatregelen
neemt die niet reglementair zijn;
Raadslid Bart Van de Keere merkt op dat dit ook het geval is in de Kantijnstraat. De verbinding
Kantijnstraat/Leopoldlaan is opengemaakt zonder beslissing van de gemeenteraad. Hij besluit dat de
wetgeving moet nageleefd worden door de burgers dus ook door het bestuur;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt daarop dat voor wegnemen
doodlopende weg geen aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer nodig is.
--------------Achtste voorwerp: Gemeentelijk Milieupark.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Via de kranten en sociale media zien en lezen wij dat er problemen zijn op het milieupark, vooral de
vriendelijkheid van de parkwachters zou te wensen overlaten.
Dit punt werd reeds aangekaart op de gemeenteraad van Kaprijke door de NVA fractie.
Vraag: Hoe is omgegaan met deze kritiek in Sint-Laureins en in Kaprijke? Hoe wordt deze thematiek
door jullie aangepakt?
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu, antwoordt hierop dat hij het betreurt dat
de NV-A fractie dit geagendeerd heeft op de gemeenteraad van Kaprijke.
Hij vindt het jammer dat de CD&V-fractie dit punt agendeert op de gemeenteraad.
De firma is gecontacteerd en de personeelsleden zijn aangesproken.
Hij wenst dit punt verder te bespreken in besloten vergadering gezien er personen bij betrokken zijn;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat dit geen punt is om in
besloten zitting te bespreken. Het gaat hier over een materie en niet over personen. Dit druist in tegen
de openbaarheid van bestuur.
De fractie wil de gevraagde informatie bekomen en kan niet anders dan akkoord gaan om de debatten
in besloten vergadering verder te zetten;
De voorzitter vraagt de stemming om het agendapunt “Gemeentelijk Milieupark” in besloten
vergadering te bespreken.
De gemeenteraad is hiermede eenparig akkoord.
Het agendapunt zal verder besproken worden in besloten vergadering.
--------------Negende voorwerp: Goochelaarstraat.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Op de gemeenteraad van oktober 2015 werd het punt aanvullend reglement inzake 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 verdaagd. Op de
gemeentelijke Commissie Intergemeentelijke Samenwerking dd. 25 november werd ‘Goochelaarstraat:
plaatselijk verkeer’ geagendeerd.
Vraag:
Stand van zaken in dit dossier?
en in afwachting wat met de steeds groter wordende putten naast de rijweg?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat op 25.11.2015, de
Gemeenteraadscommissie Intergemeentelijke Samenwerking heeft beslist om als testfase, de
Goochelaarstraat terug open te stellen voor alle verkeer en dit gedurende 6 maanden. De aanleg van
een losliggend fietspad in het kader van het bovenlokaal fietsnetwerk, zal onderzocht worden.
Zodra de weersomstandigheden het toelaten, zullen de putten naast de rijweg opgevuld worden.
--------------Tiende voorwerp: Waar blijft ‘dringende’ studie verhuis gemeente en OCMW naar Godshuis?
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:

Toelichting
Het college dd. 21 augustus 2015 besliste “aiko architecten” dringend de opdracht te geven om een
studie op te maken over de noodzaak en mogelijkheden van verhuis naar het Godshuis. Op de
gemeenteraad van september werd gesteld dat dit maar een maand werk besloeg.
Vraag:
We zijn nu 5 maanden verder en de studie is er nog altijd niet.
Wat omvat de studie, wat zijn de conclusies.
Wanneer volgt een open debat in de gemeenteraad over de noodzaak om dat te doen?
Voorstellen van besluit:
Er wordt op de volgende gemeenteraad een open debat gevoerd met als vertrekpunt de studie, die
wordt overgemaakt aan de CD&V-fractie.
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën, antwoordt hierop het volgende:
Op 21.08.2015 besliste het schepencollege om Aiko Architecten & Ingenieurs aan te stellen om een
haalbaarheidsstudie op te maken voor de eventuele inplanting van de gemeentelijke diensten en OCMW
in een deel van het Godshuis.
De motivatie werd reeds toegelicht in de gemeenteraad van september 2015.
Aanleiding voor deze studie was onder andere de vaststelling dat de bezetting van een deel van de
zalen in het Godshuis daalt. Dit betekent een opportuniteit voor de gemeente die een locatie zoekt voor
de integratie van de diensten van het OCMW en gemeente. Eén van de mogelijkheden zou het gebruik
zijn van een deel van het Godshuis en zo zou er een win-win situatie kunnen ontstaan zowel voor de
gemeente als voor het Godshuis.
Aan Aiko werd het volgende gevraagd:
welke diensten van OCMW en gemeente kunnen ingepland worden in het Godshuis
hoe is de inplanting van de diensten mogelijk
wat met de toegankelijkheid: hellend vlak/lift
het bekijken van de bestaande technische installaties en nutsvoorzieningen
duur van de werken na ondertekening van de contracten
kostprijs van de werken
De studie is af en is per mail overgemaakt aan de gemeente. Het rapport kan ingekeken worden door
de CD&V-fractie.
Het opmaken van de studie heeft langer geduurd dan oorspronkelijk gepland was. Concreet zijn
volgende voornaamste resultaten uit de studie gebleken:
de gemeente zou enkel gebruik maken van de vleugel zaal Ambrosia op gelijkvloers en vleugel
zaal Graanzolder op eerste verdieping waar alle gemeentelijke diensten en OCMW-diensten
kunnen ondergebracht worden behalve de dienst Vrije Tijd en Bibliotheek
technische installaties en nutsvoorzieningen: deels bestaande gebruiken en deels nieuwe
installaties voorzien
raming van de kostprijs
raming van de uitvoeringstermijn
Nu moeten nog de juridische en financiële aspecten bestudeerd worden.
Met de huidige situatie van het Godshuis is het momenteel moeilijk om daarover nu verder gesprekken
te voeren.
Hij stelt voor om een debat te voeren over deze aangelegenheid in de Commissie Intergemeentelijke
Samenwerking.
Raadslid Bart Van de Keere bedankt de schepen voor de info en vraagt een exemplaar van de
haalbaarheidsstudie. Hij vraagt ook naar de omgekeerde beweging: wat gebeurt met de gebouwen, in
concreto het gemeentehuis, die overblijven na een eventuele verhuis naar het Godshuis.
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat deze vraag geen voorwerp uitmaakt van de studie.
Hij benadrukt tot slot dat de haalbaarheidsstudie een mogelijkheid is maar geen beslissing.
De CD&V-fractie is akkoord dat er verder debat wordt gevoerd in de Commissie
Intergemeentelijke Samenwerking. Het voorstel van besluit komt te vervallen.
--------------Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.40 uur.
----------------

