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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Mededeling van de beslissing van de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen dd. 11.01.2016
houdende goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn;
2. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van de regeling van het snelheidsbeleid in de gemeente Sint-Laureins;
3. Principebeslissing tot het geven van namen aan de trage wegen en straten en zonder naam en
de herbenaming en hernummering van 16 adressen;
4. Tegemoetkoming aan actieve onthaalouders/crèches vanaf het jaar 2016;
5. Welzijnsband Meetjesland. – Meerjarenplan 2014-2021 en budget 2016. – Kennisname.
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
6. Nieuw ophaalcontract rest-gft vanaf 2017;
7. Spiegel hoek Appelstraat – Casteleynstraat;
8. Stand van zaken opvang vluchtelingen/asielzoekers in onze gemeente;
9. Wijziging samenstelling team schoolverantwoordelijken;
10. Aanpak na ontslagname door stedenbouwkundige ambtenaar in statutair verband;
11. Onderschrijving burgemeestersconvenant Klimaatneutraliteit.
--------------Eerste voorwerp: Mededeling van de beslissing van de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen
dd. 11.01.2016 houdende goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014 van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
De gemeenteraad,
Overeenkomstig artikel 174 van het OCMW-decreet, deelt de voorzitter het besluit mede van de
heer gouverneur van Oost-Vlaanderen van 11.01.2016 tot goedkeuring van de jaarrekening 2014 van
het OCMW.
--------------Tweede voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik
van de openbare weg ter gelegenheid van de regeling van het snelheidsbeleid in de gemeente
Sint-Laureins.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 september 2014 betreffende de zonering van het
snelheidsbeleid in de gemeente Sint-Laureins;
Overwegende dat dit gemeenteraadsbesluit ondermeer de zones 30, de bebouwde kommen,
en de zones 70 afbakent;
Gelet op het overleg met de Politiezone Meetjesland Centrum van 23 oktober 2014, waarin de
verkeersingrepen aan de school in de Kloosterstraat werden besproken, en waarin de politie
voorstelde om een verkeersplateau aan te leggen op het kruispunt van de Kloosterstraat en de
Jeronymus Lauwerijnstraat, en de zone 30 schoolomgeving ten eerste een vaste zone 30 te maken in
de plaats van een variabele zone 30, en ze ten tweede uit te breiden tot voor het aan te leggen
verkeersplateau;
Overwegende dat de wijziging van een variabele zone 30 naar een vaste zone 30 te
verantwoorden is, gezien het mogelijke sluipverkeer na de invoering van een toegangsverbod voor
zwaar vervoer in de Veldstraat, en gezien de plaatselijke toestand op het Stee (aanleg met kasseien);
Gelet op het snelheidsplan, als bijlage bij het voorliggend aanvullend reglement;
Gelet op de besprekingen tijdens de gemeenteraadszitting van 21.01.2016 naar aanleiding van
de vraag van de CD&V-fractie aangaande het niet-reglementair verwijderen van variabele borden
zone 30 in Watervliet;
Gelet op het advies van de Politiezone Meetjesland Centrum van 05.02.2016 over het ontwerp
van huidig aanvullend reglement;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen zowel gewestwegen als gemeentewegen
betreffen;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van
16.03.1968;
Gelet op het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.37;
Gelet op het M.B. van 11.10.1976 en wijzigingen houdende de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en
248 tot en met 260;
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat elektronische borden
meer effect hebben en meer aandacht trekken dat vaste borden. Het oplichten van een variabel bord
schoolomgeving zone 30 trekt de aandacht van de automobilist. Dit betekent een grotere veiligheid
voor de schoolgaande kinderen. Bij een vast bord 30 is de aandacht minder;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat nu vaste borden worden
geplaatst in de Kloosterstraat, Jeronymus Lauwerijnstraat en Stee.
Het wordt een permanente zone 30. Dit zou de veiligheid in deze straten moeten bevorderen. De
handhaving is een taak van de politie;
Raadslid Luc Van de Vijver vraagt waarom in de Dorpsstraat/Kantijnstraat in Sint-Laureins wel
een variabel bord wordt geplaatst? Dit is dezelfde redenering. Het gaat ook over de veiligheid van de
schoolgaande kinderen en hier wordt wel een variabel bord schoolomgeving zone 30 geplaatst;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, vult aan dat een bord dat oplicht
beter opvalt en veel veiliger is. Dit kan wel in Sint-Laureins, maar niet is Watervliet.
Hij stelt vast dat er met twee maten en gewichten wordt gewerkt. Vandaar dat de CD&V-fractie zich
zal onthouden bij de stemming,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Het aanvullend reglement inzake de
politie op het weg verkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de regeling van
het snelheidsbeleid in de gemeente Sint-Laureins”;
Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof
Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon,
Onthoudingen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen:

Art.1.- Een woonerf met een snelheidsbeperking tot 20km/u wordt ingevoerd met de volgende
afbakening:
- Kantijnstraat:
o Kantijnstraat 1
o Inrit Bogaard
o Kantijnstraat 33
Dit wordt afgebakend door borden F12a en F12b.
Art.2.- Een variabele schoolomgeving zone 30 regeling wordt ingevoerd rond de volgende scholen
met de volgende afbakening:
- Schoolomgeving Edward Poppe Instituut, Rommelsweg 14, 9980 Sint-Laureins:
o In de Rommelweg ter hoogte van de hoogspanningscabine nabij het kruispunt met de
Leemweg
o Rommelsweg 3
- Schoolomgeving Vrije Basisschool, Dorpsstraat 59 en de Gemeentelijke Basisschool, Leemweg
1, 9980 Sint-Laureins:
o Leemweg 32 (N455, kilometerpunt 5,060)
o Dorpsstraat 122 (N455, kilometerpunt 5,350)
o Dorpsstraat huisnummer 32
o Kantijnstraat 1
- Schoolomgeving Vrije Basisschool, Sint-Margrietestraat 78a, 9981 Sint-Laureins (SintMargriete):
o Sint-Margrietestraat 60 (N455, kilometerpunt 11,444)
o Sint-Margrietestraat 109 (N455, kilometerpunt 11,675)
- Schoolomgeving Vrije Basisschool, Moerstraat 2, 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo):
o Sint-Jansstraat, aan de kerk
o Moerstraat 123, 9970 Kaprijke (N434, kilometerpunt 7,3)
o Bentillestraat 6 (N434, kilometerpunt 7,57)
Dit wordt afgebakend door een variabel verkeersbord F4a gecombineerd met een verkeersbord A23,
en een vast verkeersbord F4b.
Art.3.- Een vaste zone 30 regeling wordt ingevoerd met de volgende afbakening:
- de Turflaan (Sint-Laureins): bij de toegang vanuit het Nieuwbedelf
- het Beukenhof (Sint-Laureins): bij beide toegangen vanuit de Smissestraat
- de Leopoldlaan (Sint-Laureins): bij de toegang vanuit de Vlamingstraat en bij de toegang vanuit
de Kantijnstraat
- de Bogaard (Sint-Laureins): bij de toegang vanuit de Kantijnstraat
- Ter Schure (Sint-Jan-in-Eremo Bentille): bij de toegang vanuit de Sint-Jansstraat
- de Warande, de Roterij en de Vlasbloem (Sint-Jan-in-Eremo Bentille): bij de toegang naar de
Warande vanuit de Bisdomstraat (ter hoogte van huisnummer 49A) en bij de toegang naar de
Vlasbloem vanuit de Bisdomstraat
- de Vlasgaard (Sint-Jan-in-Eremo Bentille): bij de toegang vanuit de Bentillestraat
- de Burgemeester Van de Keerestraat (Watervliet): bij de toegang vanuit de Ketterijstraat
- de Munte (Watervliet): bij de toegang vanuit de Molenstraat
- de ventweg (éénrichtingsverkeer) langs de Molenstraat N456 (Watervliet): bij de toegang aan
huisnummer 136 en bij de uitrit aan huisnummer 116
- Schoolomgeving Gemeentelijke Lagere School, Stee 9, 9988 Sint-Laureins (Watervliet) en de
Vrije Kleuterschool, Kloosterstraat 18, 9988 Sint-Laureins (Watervliet), inclusief de Jeronymus
Lauwerijnstraat (Watervliet):
o Op het Stee ter hoogte van de hoekwoning Ketterijstraat 1
o Stee 16
o Kloosterstraat 30
Dit wordt afgebakend door een vast verkeersbord F4a, en een vast verkeersbord F4b.
Art.4.- De grenzen van de bebouwde kommen worden als volgt afgebakend:
- Bebouwde kom Sint-Laureins:
o Moershoofde 56
o De straat in het verlengde van de Doornstraat (op Nederlands grondgebied) ter
hoogte van de landsgrens
o Vlotweg 1
o Moershoofdeweg 6
o Moershoofde 9
o Rommelsweg: 50m voor kruispunt Smissestraat komende van Moershoofdeweg

o Smissestraat 16
o Leemweg 89 (N455)
o Vlamingstraat 88 (N455)
o Comercaatsweg 31
o Goochelaarstraat 13
o Caatsweg 4
o Nieuwbedelf 20m voor kruispunt Rommelsweg komende van de Vaakweg
- Bebouwde kom Watervliet:
o Kloosterstraat 40
o Ketterijstraat 39 (N456)
o Calusstraat 13
o Molenstraat 108 (N456)
o Veldstraat 38
- Bebouwde kom Bentille:
o Sint-Jansstraat 87
o Zonnestraat 1
o Kerselarenhoek 13
o Moerstraat 26 (N434)
o Cocquytpolderdijk 13
- Bebouwde kom Sint-Margriete:
o Sint-Margrietestraat 25 (N455)
o Molenkreekstraat 1
o Hontseindestraat 66
o Sint-Margrietestraat 106 (N455)
- Bebouwde kom Waterland-Oudeman:
o Kerkstraat: ter hoogte van de woning nr. 51
o Zeestraat: 50m voor het verkeersplatform op de kruising met de Kerkstraat
o Zeestraat: ter hoogte van de woning nr. 8
o Zandstraat: ter hoogte van de woning nr. 2A
o Nieuwstraat: ter hoogte van de woning nr. 51
o Watervlietsesteenweg: ter hoogte van de woning nr. 33
o Appelstraat: ter hoogte van de woning nr. 9
Dit wordt aangeduid door borden F1a en F3a.
Art.5.- Een zone 50 regeling wordt ingevoerd met de volgende afbakening:
- Maagd van Gent (Watervliet):
o In de Blekkersdijk 125m voor het kruispunt met Muizenhol, komende vanuit Watervliet
o In Muizenhol, ter hoogte van huisnummer 1
o In de Barbarapolder, tegen het kruispunt met de Maagd van Gent
o Maagd van Gent 65
- Blekkersdijk en Calusdijk (Watervliet)
o Blekkersdijk 25
o Calusdijk 2
o In de Blekkersdijk 100m voor het kruispunt met de Bellekensstraat, komende vanuit
de richting Boekhoute
o In de Bellekensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Blekkersdijk
Dit wordt aangeduid door borden ZC43 en ZC45.
Art.6.- Een snelheidsbeperking tot 50km/u. wordt ingevoerd met de volgende afbakening:
- Mariapolderdijk (Watervliet):
o Kruispunt met de Ketterijstraat (N456)
o Kruispunt met de Lathouwersstraat
- Sint-Jansstraat (Sint-Jan-in-Eremo):
o Sint-Jansstraat 99
o Sint-Jansstraat 103
- Eerstestraat / Celiekerkweg ter hoogte van het kruispunt met de Leemweg (N455), enkel in de
richting van de Leemweg:
o Eerstestraat 200m ten oosten van het kruispunt met de Leemweg (N455)
o Celiekerkweg 200m ten westen van het kruispunt met de Leemweg (N455)
Dit wordt aangeduid door borden C43 en C45.
Art.7.- Een snelheidsbeperking tot 70km/u. wordt ingevoerd met de volgende afbakening:
- N434 Lege Moerstraat, Moerstraat, Hoogte (Sint-Laureins):

o Moerstraat 26 (N434)
o Grens Eeklo
- Heistraat – Hellenpolder (Watervliet):
o Heistraat 4
o Hellenpolder 17
Dit wordt aangeduid door borden C43 en C45.
Art.8.- Een zone 70 regeling wordt ingevoerd op alle wegen en delen van wegen die niet onder het
toepassingsgebied vallen van de artikels 1 t.e.m. 7. Op het grondgebied van de gemeente SintLaureins wordt de zone 70 als volgt afgebakend:
- aan de grens met Nederland op de Vuilpanstraat ter hoogte van Vuilpanstraat 4
- aan de grens met Nederland op de Langeweg
- aan de grens met Nederland op de Hontseindestraat (nabij Hontseindestraat 92)
- aan de grens met Nederland op de Hontseindestraat ter hoogte van Hontseindestraat 129
- aan de grens met Nederland op de Hontseindestraat (deel Hontseindestraat in het verlengde
van huisnummer 107)
- aan de grens met Nederland op de Kruispolderstraat
- aan de grens met Nederland op de Sint-Margrietestraat (N455)
- aan de grens met Nederland op de Sint-Livinuspolder
- aan de grens met Nederland op de Vluchtelingenstraat
- aan de grens met Nederland op de Rovershoek, waar die overgaat in het Nederlandse
Goedleven
- aan de grens met Nederland op de Rovershoek, waar die overgaat in de Nederlandse
Krakeeldijk
- aan de grens met Nederland op de Zandstraat
- aan de grens met Nederland op de Molenstraat (N456)
- aan de grens met Nederland op Mollekot
- aan de grens met Nederland op Vrijen Dijk aan het kruispunt met de Nederlandse
Timmermansweg
- aan de grens met Nederland op Barbarapolderdijk aan het kruispunt met de Nederlandse
Patientieweg
- aan de grens met Assenede op de Maagd van Gent ter hoogte van de Maagd van Gent 24
- aan de grens met Assenede op de verbindingsweg tussen het Muizenhol en Kerkenhofstede
- aan de grens met Assenede op de Noorddijk
- aan de grens met Assenede op de Sint-Jorispolderdijk
- aan de grens met Assenede ter hoogte van Hellenpolder 17
- aan de grens met Assenede op de Christoffelpolder ter hoogte van Hellenpolder 4
- aan de grens met Assenede op de Braamdijk
- aan de grens met Assenede op de Ketterijstraat (N456) ter hoogte van de Ketterijstraat 73
- in de Brouwersweg ter hoogte van het kruispunt met de Hoogte (N434)
- in de Goochelaarstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hoogte (N434)
- in de Kruiskenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hoogte (N434)
- in de Eerstestraat ter hoogte van het kruispunt met de Lege Moerstraat (N434)
- aan de grens met Eeklo op de Wautersweg ter hoogte van het kruispunt met Ziedelingen
- aan de grens met Eeklo op de Rode Handstraat
- aan de grens met Eeklo op de Kleine Boterhoek ter hoogte van Kleine Boterhoek 13
- aan de grens met Eeklo op de Leemweg (N455)
- aan de grens met Eeklo op de Kochuytstraat
- aan de grens met Maldegem op Celiebrug
- aan de grens met Maldegem op Celie
- aan de grens met Maldegem op de Vaakweg
- aan de grens met Maldegem op Middeldorpe
- aan de grens met Maldegem op de Vlotweg
- telkens bij het uitrijden van de bebouwde kommen en de zones 50, zoals afgebakend in de
artikels 4 en 5
Dit wordt aangeduid door borden ZC43.
Art.9.- Het snelheidsplan dat als bijlage bij huidig aanvullend reglement is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art.10.- Het volgende aanvullend reglement worden opgeheven:
Aanvullend reglement van 18.09.2014 betreffende de zonering van het snelheidsbeleid in de
gemeente Sint-Laureins

Art.11.- Huidig aanvullend reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Art.12.- Huidig aanvullend reglement wordt ter goedkeuring opgestuurd naar de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20
bus 2, 1000 Brussel.
--------------Derde voorwerp: Principebeslissing tot het geven van namen aan de trage wegen en straten
zonder naam en de herbenaming en hernummering van 16 adressen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur en
toerisme.
Hij schetst de te volgen procedure voor de naamgeving van straten;
- vaststellen noodzaak
- adviesaanvraag Cultureel Adviesorgaan
- Cultureel Adviesorgaan formuleert advies aan het schepencollege
- Het schepencollege bespreekt het advies en stelt straatnamen voor
- Voorlopige aanvaarding door de gemeenteraad
- Organiseren van een openbaar onderzoek
- Na het sluiten van het openbaar onderzoek, behandelen van de eventueel ingediende bezwaren
- Opnieuw adviesaanvraag aan het Cultureel Adviesorgaan
- Definitieve beslissing door de gemeenteraad
- Informeren bevolking/bevoegde diensten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25.10.2012, waarbij het trage wegenplan zuid werd
goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17.09.2015, waarbij het trage wegenplan noord werd
goedgekeurd;
Overwegende dat de gemeente Sint-Laureins sinds 17.09.2015 over een gebiedsdekkend trage
wegenplan beschikt, en dat kan gestart worden met de uitvoering van acties die op het volledige
grondgebied van de gemeente betrekking hebben;
Overwegende dat het gebruik van trage wegen kan gestimuleerd worden door het plaatsen van
naambordjes, dit verhoogt de herkenbaarheid;
Overwegende dat er 10 trage wegen zijn die geschikt zijn voor de plaatsing van een
naambordje;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 18 september 2015
voorstelde om naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg (17 oktober 2015) een oproep te
lanceren naar de bevolking, om namen te bedenken voor de 10 trage wegen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21.02.2013, waarbij de fractie CD&V voorstelde om een
benaming te geven aan alle straten in de gemeente die nog geen benaming hebben, en waarbij
beslist werd om dit nog niet onmiddellijk uit te voeren, maar wel mee te nemen en te onderzoeken;
Overwegende dat er 14 straten voor gemotoriseerd verkeer zijn, die op vandaag geen naam
hebben, en dat het gewenst is om ook deze straten te voorzien van een naam;
Overwegende dat ook deze 14 straten werden opgenomen in de oproep aan de bevolking;
Gelet op de oproep aan de bevolking, via een persmoment op 17 oktober 2015 en een artikel in
de Vijfklank begin november 2015;
Overwegende dat er in totaal 102 voorstellen van namen werden ingediend voor de trage
wegen en de straten zonder naam;
Overwegende dat er 16 adressen zijn waarvan de hulpdiensten aangeven dat ze moeilijk te
vinden zijn;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 18 september 2015
voorstelde om deze adressen te herbenoemen en hernummeren, dat de adressen in de OosthoekGraafjansdijk zullen worden ingeschoven in de Vlotweg, en dat de eigenaars van de overige adressen
zelf een voorstel van nieuwe straatnaam mochten indienen;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van de Milieuraad van 13.10.2015;
Gelet op de besprekingen tijdens de Algemene Vergadering van de Jeugdraad van 12.12.2015;
Gelet op de besprekingen tijdens de Algemene Vergadering van de Toeristische Raad van
15.12.2015;
Gelet op de besprekingen en het advies van het Cultureel Adviesorgaan van 19.01.2016;

Gelet op de bespreking van het advies van het Cultureel Adviesorgaan door het college van
burgemeester en schepenen op 05.02.2016;
Gelet op het collegebesluit dd. 18.02.2016 waarbij het advies van het Cultureel Adviesorgaan
werd besproken en waarbij het advies wordt gevolgd, met uitzondering van 2 voorstellen:
- Trage weg 9 (Graafjansdijk aan fazantestallen tegen Brouwersweg): het college verkiest de naam
“Fleinus” in de plaats van “Flènus”, omdat dit een meer eenvoudige schrijfwijze heeft
- Voor de herbenaming van Krabbendijk 1 deed het Cultureel Adviesorgaan geen voorstel. Het
college van burgemeester en schepenen kiest voor “Riethul 1A”;
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen;
Gelet op het decreet van 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van
28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen;
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, is verheugd dat het voorstel van de
CD&V-fractie opgevolgd wordt. Hij vraagt de voorzitter om apart te stemmen over de trage wegen en
de straten zonder naam en de herbenaming en hernummering van 16 adressen.
Hij merkt op dat er geen oproep is gelanceerd voor de hernummering van de 16 adressen die nu ter
bespreking voorliggen. De betrokkenen werden persoonlijk per brief verwittigd.
Er zijn waarschijnlijk nog onlogische straatnamen. Hij vraagt om een bericht te publiceren in De
Vijfklank om de inwoners op te roepen om onlogische straatnamen te melden en een nieuwe
straatnaam voor te stellen;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, vult aan dat bepaalde personen pas
op 19.01.2016 een brief hebben ontvangen, terwijl het voorstel vóór 15.12.2015 moest ingediend
worden.
Als voorbeeld van onlogische straatnaam, geeft hij het adres “Warande 18”. Dit adres is moeilijk te
vinden;
De heer Carlos Bonamie, voorzitter, antwoordt hierop dat de oproep tot naamgeving aan de
trage wegen en straten zonder naam werd gepubliceerd in De Vijfklank. Er werd advies aangevraagd
aan het Cultureel Adviesorgaan. Hij heeft zelf brieven bezorgd bij verschillende mensen voor de
herbenaming en hernummering van straten. Ze konden allemaal hun ongenoegen uiten en krijgen nu
nog de kans om, naar aanleiding van het openbaar onderzoek, bezwaar in te dienen;
Raadslid Van de Keere merkt tot slot op dat er bordjes moeten geplaatst worden en dat de
infoborden moeten aangepast worden. De huidige zijn pas vernieuwd in 2015;
Schepen Robert Soberon is akkoord om nog een oproep te lanceren in De Vijfklank om
onlogische straatnamen te melden en nieuwe straatnamen voor te stellen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Principebeslissing tot het geven van
namen aan de trage wegen en straten zonder naam, en de herbenaming en hernummering van
16 adressen. Er zal nog een oproep worden gelanceerd in De Vijfklank om onlogische straatnamen te
melden en nieuwe straatnamen voor te stellen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraad is principieel akkoord om aan de trage wegen en de straten zonder naam de
volgende namen toe te kennen:
- Trage weg 1 (kerkwegel Sint-Margriete): "Kerkepad"
- Trage weg 2 (buurtweg tussen centrum Boerekreek en Sint-Jansstraat 144): "Boerendijk"
- Trage weg 3 (tussen Meykenshoek en Boerekreek): "Boerekreekpad"
- Trage weg 4 (toegangswegje speelplein vanuit Kloosterstraat): "Paster Sieswegel"
- Trage weg 5 (wegel tussen Vlotweg en Moershoofde): "Klein België"
- Trage weg 6 (wegel naast bedrijventerrein Singelken): "Singelkenwegel"
- Trage weg 7 (Graafjansdijk tussen Comer-Graafjansdijk en Langeweg): "Comerrattenpad"
- Trage weg 8 (Graafjansdijk achter Dosweg): "Gravejanspad"
- Trage weg 9 (Graafjansdijk aan fazantestallen tegen Brouwersweg): "Fleinus"
- Trage weg 10 (weg tussen Zonnestraat - Leopoldkanaal - Beoostereedepolderdijk):
"Poeperkeswegel"
- Straat 1 (weg tussen Muizenhol en Kerkenhofstede): "Wilhelmietenweg"
- Straat 2 (weg tussen Sint-Livinuspolder en Vluchtelingenstraat): "Goeleven"
- Straat 3 (weg tussen Sint-Livinuspolder en Sint-Margrietestraat): "Baeyensmolenstraat"
- Straat 4 (straat tussen Groenstraat en N455): "Kloostersestal"

Straat 5 (zijstraat N455 tegenover Sint-Janspolderdijk 20): "Roeselareweg"
Straat 6 (verbinding tussen Hontseindestraat NW-ZO en straat 5): "Wildekensleegte"
Straat 7 (dijkweg langs Sint-Janspolderdijk 20): "Hooghuys"
Straat 8 (weg tussen Beoostereedepolderdijk en Meykenshoek): "Mesureweg"
Straat 9 (weg tussen Vlamingstraat (Draaiput) en Leopoldkanaal): "Godelieves"
Straat 10 (zijstraat Vlamingstraat 102 langs Blokkreek): "Steenovenstraat"
Straat 11 (zijstraat Vlamingstraat (Draaiput) in verlengde van straat 5): "Draaiputstraat"
Straat
12
(zijstraat
Langeweg
langs
Vrouwkeshoekkreek
naar
landsgrens):
"Vrouwkenshoekweg"
- Straat 13 (tussen straat 12 en Blokkreek): "Blokkreekweg"
- Straat 14 (verbinding tussen Riethul en Krabbendijk): "Sleeuwstraat"
Art.2.- De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de volgende herbenaming en hernummering
van 16 adressen:
- Braamdijk 1 wordt "Madeleinedijk 1"
- Krabbendijk 1 wordt "Riethul 1A"
- Krabbendijk 1A wordt "Vogelvlucht 1"
- Groenstraat 25 wordt "Kloostersestal 2"
- Groenstraat 27 wordt "Kloostersestal 1"
- Hontseindestraat 88 wordt "Hollandersgat 1"
- Hontseindestraat 90 wordt "Hollandersgat 2"
- Hontseindestraat 92 wordt "Kattenhoek 1"
- Langeweg 1 wordt "Rockersnest 1"
- Langeweg 2 wordt "Rockersnest 2"
- Moershoofdeweg 22 wordt "Eikendal 1"
- Oosthoek-Graafjansdijk 1 wordt "Vlotweg 13A"
- Oosthoek-Graafjansdijk 4 wordt "Vlotweg 14A"
- Oosthoek-Graafjansdijk 5 wordt "Vlotweg 24A"
- Oosthoek-Graafjansdijk 6 wordt "Vlotweg 28A"
- Oosthoek-Graafjansdijk 7 wordt "Vlotweg 35A"
Art.3.- Er wordt een nieuwe oproep gelanceerd in De Vijfklank om onlogische straatnamen te melden
en een nieuw voorstel van straatnaam in te dienen.
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met:
- het vragen van advies aan het Cultureel Adviesorgaan
- het instellen van het openbaar onderzoek en de verdere afhandeling van dit dossier.
Art.5.- Na ontvangst van het advies van het Cultureel Adviesorgaan en het afsluiten van het openbaar
onderzoek, zal het dossier ter definitieve goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
--------------Vierde voorwerp: Tegemoetkoming aan actieve onthaalouders/crèches vanaf het jaar 2016.
-

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor jeugd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28.02.2008 waarbij beslist werd om een jaarlijkse
tegemoetkoming toe te kennen aan een onthaalouder of crèche die onder toezicht staat van Kind en
Gezin in de vorm van gratis KMO-zakken en PMD-zakken à rato van het aantal opvangplaatsen;
Overwegende dat de verschillende onthaalouders in de gemeente nog verder kunnen
ondersteund worden;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze onthaalouders
bijkomend te ondersteunen in hun opvangtaak door het toekennen van een gemeentelijke subsidie;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang op
26.05.2015;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang op
16.02.2016 waarbij het advies wordt verleend dat er een voorwaarde tot het volgen van een vorming
zou moeten opgelegd worden aan de onthaalouders. Dit komt ook de kwaliteit van de kinderopvang
ten goede. Het Lokaal Overleg Kinderopvang zal trachten om jaarlijks een vormingsavond aan te
bieden in de eigen gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 28, 43, 181 en 248 tot en met 260;
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, vindt het een goed initiatief. Ze merkt op
dat de toekenning van de subsidie reeds besproken werd tijdens de vergadering van het Lokaal

Overleg Kinderopvang op 26.02.2015. Ze vraagt waarom het zo lang geduurd heeft om dit punt ter
bespreking voor te leggen;
Schepen Claudine Bonamie, antwoordt hierop dat het bedrag voor deze uitgave pas
goedgekeurd is in het budget 2016. De subsidies worden uitbetaald op het einde van het jaar;
Raadslid Martine Cools antwoordt daarop dat het aangewezen was om dit punt vóór
1 januari 2016 op de gemeenteraad te brengen; het werd nu pas in februari op de agenda geplaatst
en moet met terugwerkende kracht goedgekeurd worden, waar het tijdig kon;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Kinderopvang. – Toekennen
gemeentelijke subsidie voor de onthaalouders in de gemeente mits volgende toevoegingen:
aan artikel 2 – Voorwaarden toekenning:
De onthaalouder:
wordt toegevoegd:
moet een jaarlijkse vorming volgen aangeboden door LOK
aan artikel 3 – Aanvraag:
Vóór 15 december van het betreffende jaar richt de onthaalouder jaarlijks de aanvraag aan het
College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag gebeurt schriftelijk op het daartoe ter
beschikking gesteld formulier en moet bovendien volgende bewijsstukken bevatten:
wordt toegevoegd:
een bewijs dat men de jaarlijkse vorming heeft gevolgd
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Er zal een jaarlijkse tegemoetkoming onder de vorm van een gemeentelijke subsidie
toegekend worden aan een onthaalouder of crèche die onder toezicht staat van Kind en Gezin of is
aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen.
Regeling als volgt:
- van 1 tot 10 voltijdse opvangplaatsen: een jaarlijkse subsidie van 200 euro
- van 11 tot 20 voltijdse opvangplaatsen: een jaarlijkse subsidie van 300 euro
Art.2.- Voorwaarden toekenning:
De onthaalouder:
- moet een jaarlijkse vorming volgen aangeboden door het LOK;
- moet in Sint-Laureins wonen en daar opvang aanbieden;
- moet in het betreffende jaar minstens 6 maanden actief zijn geweest als onthaalouder;
- moet aangesloten zijn bij een door Kind en Gezin erkende dienst voor opvanggezinnen of erkend
zijn als zelfstandige onthaalouder of crèche met een attest van toezicht van Kind en Gezin.
Art.3.- Aanvraag:
Vóór 15 december van het betreffende jaar richt de onthaalouder jaarlijks de aanvraag, aan het
College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag gebeurt schriftelijk op het daartoe ter
beschikking gesteld formulier en moet bovendien volgende bewijsstukken bevatten:
het bewijs dat men de jaarlijkse vorming heeft gevolgd;
een kopie van de erkenning, de verleende opvangcapaciteit en het attest van toezicht Kind en
Gezin;
een bewijs dat men woonachtig is te Sint-Laureins en dat de opvang op het grondgebied van de
gemeente Sint-Laureins wordt aangeboden;
het bewijs dat men in het betreffende jaar 6 maanden als onthaalouder actief is geweest.
Art.4.- Het College van Burgemeester en Schepenen kan controle uitoefenen op de naleving van de
hiervoor voorgeschreven bepalingen.
Art.5.- Deze uitgave is goedgekeurd in het budget 2016 – beleidsitem 0945-00/649107.
--------------Vijfde voorwerp: Welzijnsband Meetjesland. – Meerjarenplan 2014-2021 en budget 2016.
Kennisname.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen.
Bedrag goedgekeurd in het budget 2016:
Gemeente: 10.530 euro
OCMW: 16.563 euro
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 11.05.2004 betreffende goedkeuring van de
oprichting en de statuten van de vereniging “Welzijnsband Meetjesland”, waarvan aktename door het
schepencollege op 12.05.2004;

Gelet op het meerjarenplan 2014-2021 en budget 2016, goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van Welzijnsband Meetjesland op 12.11.2015;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008, in het bijzonder de artikelen 228 en 230, waarin
wordt bepaald dat de OCMW-vereniging dezelfde regels/werkwijze met betrekking tot het
meerjarenplan en budget volgt als het OCMW;
Gelet op het schrijven van 08.01.2016 van Welzijnsband Meetjesland, waarbij het
meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2016 ter kennisname wordt overgemaakt;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 28, 43, 181 en 248 tot en met 260,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat het een moeilijk document
is dat zeer algemene gegevens bevat.
Ze verwijst naar:
Actieplan 21: goed archiefbeheer van de deelnemende gemeenten en Welzijnsband is te algemeen
geformuleerd “extra aandacht besteden aan het digitaal archiveren”. Ze vraagt om dit te concretiseren.
Actieplan 34: E-governement: De omschrijving is onduidelijk. Men schrijft dat het gaat om het inzetten
van nieuwe technologieën (ICT) en procesreorganisatie naar de implementatie en opvolging legt men
in handen van een veiligheidsconsulent. Bedoelt men hier concreet de Veiligheidsconsulent of de ICTmedewerker;
Schepen – voorzitter OCMW Tom Lacres, antwoordt hierop dat in het schrijven van
Welzijnsband Meetjesland melding gemaakt wordt dat twee actieplannen worden geschrapt, namelijk
AP33: Kwaliteitsvolle website Welzijnsband en OCMW’s en AP34:E-governement.
Hij zal de geformuleerde opmerkingen meedelen aan Welzijnsband Meetjesland.
De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2016 van
Welzijnsband Meetjesland.
Een afschrift zal worden overgemaakt aan Welzijnsband Meetjesland, Visstraat 16, 9900 Eeklo.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Zesde voorwerp: Nieuw ophaalcontract rest-gft vanaf 2017.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
De raad van bestuur IVM stelt in maart 2016 aan haar bestuurders een nieuw voorstel van bestek
voor, na bevraging en inspraak van de gemeenten.
Vragen:
Welke keuzes stelde u voor onze gemeente voor:
- Gft en restafval inzamelen of restafval alleen?
- Al dan niet organiseren van extra zomerophalingen?
- Klachtenprocedure: inwoners klachten rechtstreeks aan IVM of via de lokale, gemeentelijke
milieudienst overmaken?
En wat is de argumentatie voor de gemaakte keuzes?
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu, antwoordt hierop het volgende:
In het nieuw uitvoeringsplan worden nieuwe doelstellingen voor restafval vooropgesteld. Hiervoor
worden de gemeenten in 16 zogenaamde “Belfius-clusters” ingedeeld.
Onze gemeente valt in een cluster “Kleine Landbouwgemeente” waarbij de doelstelling voor het jaar
2022 vastgesteld is op 129 kg restafval/inwoner. In 2014 is dit 158 kg/inwoner.
Dit betekent dat wij de komende 7 jaar inspanningen zullen moeten doen om 30 kg/inwoner minder
restafval in te zamelen.
Volgende keuzes werden gemaakt:
- Voor de eerste drie jaar enkel in te stappen in de wekelijkse huis-aan-huisinzameling van
uitsluitend restafval
- Geen extra zomerophalingen te organiseren. Er zijn jaarlijks 52 ophalingen voorzien
- Klachtenprocedure: de inwoners kunnen zich rechtstreeks wenden tot IVM. De inwoners zullen
zich dan niet meer moeten richten naar de gemeentelijke milieudienst;
Raadslid Patrick De Greve vraagt of de ingediende klachten zullen terug gekoppeld worden aan
de gemeente;
Schepen Johan Francque antwoordt daarop dat hij dit zal voorleggen aan de Raad van Bestuur
van IVM;

Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt als het standpunt van andere
gemeenten bv. restafval alleen inzamelen of ook gft? anders is, kan de aanpak verschillend zijn per
gemeente?
Schepen Johan Francque antwoordt dat dit mogelijk is;
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie merkt tot slot op dat het onlogisch is dat
onze gemeente ingedeeld wordt in de cluster “Kleine Landbouwgemeente”, terwijl Kaprijke in een
andere cluster is ingedeeld;
Schepen Johan Francque vindt dit een terechte opmerking maar de gemeente heeft geen
impact in het bepalen van de criteria van de Belfius-cluster
--------------Zevende voorwerp: Spiegel hoek Appelstraat – Casteleynstraat.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
De spiegel op de hoek Appelstraat – Casteleynstraat is stuk.
Vraag:
Voor de verkeersveiligheid is het wenselijk de spiegel spoedig terug te plaatsen, bij deze de vraag.
Raadslid Van de Vijver heeft vastgesteld dat de spiegel is teruggeplaatst. Hij bedankt de
burgemeester daarvoor;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat de spiegel aan het kruispunt
Oudemansdijk/Meuleken ook vervangen werd.
--------------Achtste voorwerp: Stand van zaken opvang vluchtelingen/asielzoekers in onze gemeente.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Bij schrijven daterend van 18/12/2015 werd aan onze gemeente gevraagd om te voorzien in een
opvangplaats voor ongeveer 10 asielzoekers. Er werden reeds stappen ondernomen. Zo heeft de
OCMW-raad zijn voorkeur uitgesproken voor het opvangen van gezinnen eerder dan individuele
personen en werd de eerste verdieping van de oude pastorij – LOI aangepast. Er zijn echter nog een
aantal onduidelijkheden. Zo zou er nog altijd geen zekerheid zijn over het exacte aantal asielzoekers.
Heeft Fedasil het gebouw al goedgekeurd? Wat zal er met de asielzoekers gebeuren als ze hier zijn?
Vraag:
Naar een actuele toelichting te geven over de huidige stand van zaken betreffende de opvang van
asielzoekers in Sint-Laureins, eventueel ook aangevuld met enkele toekomstgerichte initiatieven?
De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, antwoordt hierop dat op 18.12.2015 het
OCMW een schrijven heeft ontvangen van de heer Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en
Migratie en Administratieve vereenvoudiging, waarin wordt medegedeeld dat het Spreidingsplan nog
niet operationeel is. Het indicatief aantal asielzoekers dat onze gemeente wellicht moet opvangen
bedraagt 10.
Voor de berekening van dit cijfer worden volgende factoren in rekening gebracht:
Het bevolkingsaantal telt mee voor 35%, het totaal netto-belastbaar inkomen voor 20%, de reeds
ondernomen inspanningen om asielzoekers op te vangen voor 30% en het aantal mensen dat van een
leefloon geniet voor 15%.
Er kan bijkomende capaciteit opgelegd worden.
In januari werd door VVSG een schrijven gericht aan minister Francken om meer duidelijkheid te
vragen over het indicatief cijfer.
Het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) is gesloten eind 2014 en zal nu terug opengesteld worden.
Fedasil heeft op 17.02.2016 het LOI bezocht. De OCMW-raad verkiest om twee gezinnen op te
vangen.
Sint-Laureins zou één gezin afkomstig uit oorlogsgebied, en vijf alleenstaande mannen, vooral
afkomstig uit Irak en meer specifiek de regio in en rond Baghdad, moeten opvangen. Momenteel wordt
Baghdad beschouwd als veilige zone, zodat mannen uit die regio wellicht in aanmerking komen voor
een terugkeerbeleid. De reden waarom de gemeente ook alleenstaande mannen moet opvangen is te
verklaren aan het feit dat meer alleenstaande mannen asiel aanvragen dan gezinnen.
In de OCMW-raad zal besproken worden hoe de opvang zal georganiseerd worden.

Er is een maatschappelijk assistente aangeduid om de asielzoekers te begeleiden. Speciale aandacht
moet gaan naar de kinderen om hen een degelijk onderwijs aan te bieden.
Bij de opening van het LOI (Lokaal Opvanginitiatief) kan een informatieartikel worden opgemaakt.
De voorzitter OCMW-schepen is wel verwonderd dat dit punt voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.
Elke maand wordt de stand van zaken medegedeeld op de OCMW-raad. De raadsleden krijgen alle
informatie;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat er wel goede
communicatie is met de OCMW-raadsleden. Zij werd net door hen op de hoogte gebracht van het
schrijven van de minister daterend van december 2015. De vraag is gesteld omdat inwoners vragen
stellen over deze toch wel belangrijke problematiek en de beeldvorming over deze thematiek.
Raadslid Jelle Boelens vult nog aan dat de gemeenteraadsleden ook recht hebben op de
informatie via vraagstelling.
--------------Negende voorwerp: Wijziging samenstelling team schoolverantwoordelijken.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Eén van de schoolverantwoordelijken stopte reeds met de opdracht in november 2015. Een nieuwe
leerkracht, recent in dienst werd aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen.
Vraag:
Wat is de inhoudelijke reden van het stopzetten van de opdracht?
Wat is de gehanteerde procedure voor vervanging van de schoolverantwoordelijke?
Voorstel van beslissing:
Er wordt een functieprofiel opgemaakt schoolverantwoordelijke met een omschrijving van de taken en
competenties en de wijze van evalueren van deze taakuitvoering;
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, antwoordt hierop het volgende:
Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met het werken met 3 schoolcoaches ter
ondersteuning van de administratie en de algemene werking op de school. Dit waren 2 coaches in
Sint-Laureins en 1 in Watervliet.
Er werd een functiebeschrijving voor die coaches opgemaakt maar tot nu toe is deze in testfase en
wordt, gezien dit nieuw is binnen de schoolorganisatie, nog aangepast waar nodig indien er nog taken
bijkomen, afvallen of veranderen.
Het systeem met de coaches werkt op administratief en ondersteunend niveau uitstekend. We
merkten echter dat er een betere communicatie, samenwerking en overleg tussen de 2
vestigingsplaatsen nodig was. We hebben 2 vestigingsplaatsen die nu teveel afhankelijk van elkaar
werken. We moeten streven naar 1 school met dezelfde visie en werkwijze.
De problematiek werd tijdens ons coachteamoverleg, dat maandelijks plaatsvindt, uitvoerig besproken.
Alle 3 de aangestelde schoolcoaches zijn gevestigd in één van de 2 vestigingsplaatsen en verplaatsen
zich niet tussen de 2. Zo weten ze minder wat er leeft of welke de problemen zich onderling situeren.
We hadden dus eigenlijk iemand nodig die op beide scholen staat. Zo werd onze zorgcoördinator, die
op beide vestigingsplaatsen aanwezig is, hierbij betrokken. Hij is de spilfiguur voor het overleg met de
ouders, klachtenbehandeling, veiligheid enz..
Omdat we op het ogenblik geen administratieve medewerker hadden binnen de school wegens
loopbaanonderbreking van betrokkene, kreeg één van de huidige coachen, die heel sterk is in
administratie en cijfers en die taak zeer goed ter harte neemt, haar uren binnen de uren van de school
zelf en stelden we de zorgcoördinator aan als schoolcoach.
Dat is de reden en de procedure die gehanteerd werd. Het functieprofiel bestaat en zal aan de CD&Vfractie overgemaakt worden.
De wijze van evaluatie: van elk coachteamoverleg wordt een verslag opgemaakt met To Do’s. Die
worden bij elk nieuw overleg overlopen en besproken.
De beste waardemeter is het feit dat er tot nog toe geen klachten werden ingediend;
Raadslid Annick Willems van de CD&V-fractie bedankt voor de concrete informatie;
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: “Er wordt een functieprofiel opgemaakt
voor schoolverantwoordelijke met een omschrijving van de taken en competenties en de wijze van
evalueren van deze taakuitvoering”;
Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Er wordt een functieprofiel opgemaakt voor schoolverantwoordelijke met een
omschrijving van de taken en competenties en de wijze van evalueren van deze taakuitvoering.
--------------Tiende voorwerp: Aanpak na ontslagname door stedenbouwkundige ambtenaar in statutair
verband.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
De stedenbouwkundig ambtenaar neemt ontslag met ingang van 1 juli 2016.
Vraag:
Hoe wordt de continuïteit op de stedenbouwkundige dienst verzekerd?
Welke procedure wordt voorzien voor aanwerving van een nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar?
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel, antwoordt hierop het volgende:
Voor wat de continuïteit op de stedenbouwkundige dienst betreft, zal de administratief medewerker
van de dienst stedenbouw, vanaf 01.07.2016 aangesteld worden als waarnemend stedenbouwkundig
ambtenaar tot een nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar in dienst komt.
In die periode zal een tijdelijke extra administratief medewerker aangesteld worden ter ondersteuning
van de dienst.
De gemeente zal contact opnemen met een omliggende gemeente om beroep te doen op de
stedenbouwkundige ambtenaar zoals dit ook is gebeurd bij de milieudienst tijdens de afwezigheid van
de milieuambtenaar.
Volgende procedure voor aanwerving van een nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar moet gevolgd
worden:
Er zijn reeds een paar acties ondernomen:
- Brief mevrouw Dejonghe waarbij zij haar ontslag aanbiedt vanaf 01.07.2016
- Aktename van deze brief door het schepencollege op 15.01.2016
Vervolg procedure:
- Vakbondsoverleg op 04.03.2016 waarop onder andere de vacant verklaring van de functie en de
functiebeschrijving worden besproken
- Vacant verklaren van de functie van stedenbouwkundig ambtenaar door het schepencollege
- Goedkeuren van de functiebeschrijving door de gemeenteraad op 17.03.2016
- Publiceren van de openstaande betrekking in De Vijfklank en de andere kanalen (krant,
weekbladen, website)
- Samenstelling van de examenjury
- Indienen kandidaturen (minimum 15 kalenderdagen na bekendmaking vacature)
- Organiseren aanwervingsexamen bestaande uit:
Schriftelijk gedeelte
Mondeling gedeelte
Psychotechnische proeven
Er wordt voorzien dat de selectieprocedure zal afgerond zijn vóór het bouwverlof. De aanstelling van
een nieuwe stedenbouwkundige ambtenaar zal vermoedelijk in het najaar zijn.
--------------Elfde voorwerp: Onderschrijving burgemeesterconvenant Klimaatneutraliteit.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Klimaatneutraliteit was één van de bespreekpunten bij het bezoek van de heer Gouverneur OostVlaanderen aan de gemeenten.
Op de gemeenteraad van 17 september 2015 heeft de CD&V-fractie gevraagd welke advies de
gemeente onderneemt inzake klimaatneutraliteit.
De “Burgemeestersconvenant” is een unieke mogelijkheid voor gemeenten om door lokale acties de
Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren en de CO²-uitstoot op het gemeentelijk
grondgebied met 20% te verminderen.
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad beslist

toe te treden tot de Burgemeestersconvenant, waarbij zij zicht verbindt om de doelstellingen inzake
CO²-uitstoot tussen 2011 (referentiejaar) en 2020 met 20% te verminderen en het
toetredingsformulier te ondertekenen
- een actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van de Burgemeestersconvenant in te
dienen.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop het volgende:
Bij het bezoek van de Gouverneur op 09.06.2015 werd een toelichting gegeven over wat de provincie
Oost-Vlaanderen aan acties heeft ondernomen of zal ondernemen rond klimaatbeleid.
Daaruit kwam naar voren dat de provincie een klimaatplan heeft opgesteld, op basis van een
nulmeting.
De gemeente heeft zich toen bij monde van onze schepen van milieu Johan Francque, geëngageerd
een milieucontract met de provincie af te sluiten. Dit is ondertekend op 18.10.2015.
In ruil voor een bijdrage biedt een team van provinciale deskundigen ondersteuning en advies op
technisch-wetenschappelijk, juridisch, beleidsmatig en educatief vlak.
Mogelijke diensten binnen het Milieucontract zijn onder andere:
- Metingen en analyses uitgevoerd door het Provinciaal Centrum Milieuonderzoek
- Bijstand in het kader van handhaving, klachten, kalamiteiten
- Interpretatie en advisering van resultaten mee onderzoeken
- Aanleveren van sprekers voor bepaalde milieuthema’s, geven van toelichting of het opvolgen van
werkvergaderingen
- Opleidingen
Hij somt de engagementen van het Burgemeestersconvenant op als volgt:
Wij, de Burgemeesters, verbinden ons ertoe om:
- een emissieberekening uit te voeren die als uitgangspunt voor de tenuitvoerlegging van het
actieplan moet dienen
- een actieplan in te dienen binnen een jaar na de formele ondertekening van het
Burgemeestersconvenant
- structuren aanpassen en personeel ter beschikking stellen ter ondersteuning
- regelmatige bijeenkomsten organiseren met een projectoproep
- om de twee jaar een voortgangsrapport indienen
- energiedagen en convenantdagen organiseren
- actief deelnemen en bijdragen aan de jaarlijkse EU-conferentie van Burgemeesters voor een
energieduurzaam Europa
- een mechanisme voor technische en promotionele ondersteuning in het leven roepen en
financieren
- intern participatietraject in het leven roepen, met externe participatiemomenten met bevolking
Aalter en Maldegem zijn pilootgemeenten.
Wat houdt de ondertekening van de Burgemeestersconvenant in voor de gemeente?
Veel werk en opmaak van een Sustainable Energy Action Plan (SEAP)
De gemeente wil geld uitgeven ten bate van het milieu door reële verwezenlijkingen ten voordele van
het milieu en het klimaat, in plaats van aan administratie.
Onze gemeente heeft zich geëngageerd om volgende projecten uit te voeren:
- milieuraad is opgericht
- openbaar domein aanpassen in functie van nul-gebruik van sproeistoffen
- sensibilisering rond het verbranden van afval
- organisatie van of deelname aan milieuvriendelijke evenementen zoals Boomplantactie,
Verbijsterde Bijen en zwerfvuilactie
- isoleren van het dak van rusthuis en OCMW-administratie
- stookinstallatie vernieuwd
- aankoop van 2 voertuigen op aardgas
- nieuwe verwarming in het gemeentehuis
- LED-verlichting in het nieuw gebouw voor sport en jeugd Singelken
- LED-verlichting in de nieuwe verkaveling Vlasbloem
- isoleren van het dak van de sporthal te Sint-Laureins
- relighting van de sporthal Watervliet – LED-verlichting
- milieuvriendelijke verwarming in de sporthal te Sint-Laureins
- isoleren klasgebouwen Watervliet: vloer, dak, dubbel glas
Dit zijn een resem aan maatregelen die wel degelijk getuigen van bezorgdheid om het milieu, om het
klimaat en de CO² uitstoot.
-

We zien ook dat onze buurgemeenten op dat vlak goed bezig zijn. Eeklo kocht bijvoorbeeld een
vrachtwagen op aardgas zonder dat ze het Burgemeestersconvenant ondertekenen.
We zijn dus van plan om het Burgemeestersconvenant niet te ondertekenen;
Raadslid Annick Willems antwoordt hierop dat de opgesomde acties reeds bestonden tijdens de
vorige legislatuur.
De ondertekening van het Burgemeestersconvenant betekent een engagement aangaan dat formeel
is.
De nulmeting is een engagement om iets te bereiken. Ze vraagt geen woorden maar daden;
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 voorstel van besluit:
“De gemeenteraad beslist
- toe te treden tot de Burgemeestersconvenant, waarbij zij zich verbindt om de doelstellingen inzake
de CO²-uitstoot tussen 2011 (referentiejaar) en 2020 met 20% te verminderen en het
toetredingsformulier te ondertekenen
- een actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van de Burgemeestersconvenant in te
dienen”
Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc
De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer
Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon,
Besluit met 7 ja-stemmen en 10 neen-stemmen:
Het voorstel van besluit:
De gemeenteraad beslist
- toe te treden tot de Burgemeestersconvenant, waarbij zij zich verbindt om de doelstellingen inzake
de CO²-uitstoot tussen 2011 (referentiejaar) en 2020 met 20% te verminderen en het
toetredingsformulier te ondertekenen
- een actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van de Burgemeestersconvenant in te
dienen
wordt niet goedgekeurd.
--------------Twaalfde voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 18.12.2015 en
21.01.2016.
De notulen van de vergaderingen van 18.12.2015 en 21.01.2016, worden overeenkomstig
artikel 33 van het gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter
en de secretaris.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.40 uur.
---------------

