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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Gemeentepersoneel:
A) Rechtspositieregeling
Wijzigen
Wijzigen
Bijlage
1
Rechtspositieregeling:
functiebeschrijvingen,
aanwervings/bevorderingsvoorwaarden;
B) Wijzigen formatie en organogram;
2. Kadercontract voor facultatieve samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins en
VZW FED-Net. Goedkeuring;
3. Herleggen kasseien Muizenhol. – Goedkeuring verrekening nr. 1;
4. Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. Jaarrekening 2015. – Goedkeuring;
Aanvullende agendapunten aangevraagd door de fractie CD&V:
5. Vraag naar een draadloze internetverbinding in het jeugdhuis Opsenter
6. Verharding zijbermen omleidingswegen naar aanleiding van werken N49;
7. Kruispunt Comercaatsweg/Langeweg;
8. Stand van zaken bouwwerken sportgebouw Singelken;
9. Aanpak kauwen kerkje Sint-Jan-in-Eremo;
10. Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins: resultaat van bevraging infovergadering
BESLOTEN VERGADERING:
11. Gemeentepersoneel: Ontslag en oppensioenstelling van mevrouw Linda Lippens,
gemeentesecretaris
--------------OPENBARE VERGADERING:
Eerste voorwerp: Gemeentepersoneel:
A) Rechtspositieregeling.
Wijzigen
Wijzigen
Bijlage
1
Rechtspositieregeling:
aanwervings/bevorderingsvoorwaarden.

functiebeschrijvingen,

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18.12.2008 waarbij de rechtspositieregeling en
bijlagen voor het gemeentepersoneel wordt vastgesteld, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissingen dd.
25.06.200, 31.05.2012, 21.11.2013, 18.12.2014 en 18.06.2015;
Gelet op de wetswijzigingen waardoor het aangewezen is om de Rechtspositieregeling aan te
passen;
Overwegende dat terzelfdertijd tekstuele aanpassingen en wijzigingen werden aangebracht;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Managementteam gemeente-OCMW
dd. 15.02.2016;
Gelet op de geactualiseerde functiebeschrijvingen en aanwervings-/bevorderingsvoorwaarden
van het gemeentepersoneel;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergaderingen van het Managementteam ddis.
26.10.2015, 03.11.2015, 18.01.2016 en 25.01.2016;
Gelet op de bespreking tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 04.03.2016 – protocol
16/01 en 16/03;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105,
181 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. –
Rechtspositieregeling: wijzigen en wijzigen bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzondere
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, worden
goedgekeurd en in bijlage aan deze beslissing gehecht.
Art.2.- De wijziging van bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden, wordt goedgekeurd en in bijlage aan deze beslissing gehecht.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de Vlaamse
Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1,
9000 Gent en aan het Vlaams ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel.
--------------B) Wijzigen formatie en organogram.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.1997 houdende vaststelling van het
personeelsbehoeftenplan
en
formatie
van
het
gemeentepersoneel,
gewijzigd
bij
gemeenteraadsbeslissingen dd. 12.12.2007, 25.02.2010, 21.11.2013, 18.12.2014 en 18.06.2015;
Overwegende dat de stedenbouwkundige ambtenaar vrijwillig ontslag neemt met ingang van
01.07.2016;
Overwegende dat momenteel de functie van stedenbouwkundige ambtenaar – niveau A1a-3a
met fulltime prestaties in statutair verband is opgenomen in de personeelsformatie en organogram;
Overwegende dat het bestuur opteert om een stedenbouwkundige ambtenaar – niveau A1a-3a
met fulltime prestaties aan te werven in contractueel verband;
Gelet op de besprekingen tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 04.03.2016 –
protocol 16/02;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105,
181 en 248 tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van CD&V-fractie vraagt waarom de formatie en het
organogram ieder jaar moet aangepast worden en waarom de nieuwe stedenbouwkundige ambtenaar
contractueel en niet statutair zal aangesteld worden?
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat het steeds de bedoeling is om valabel
contractueel personeel op termijn eventueel de mogelijkheid te geven om over te gaan naar statutaire
tewerkstelling;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – wijzigen
formatie en organogram”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel.- De formatie en organogram van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 23.10.1997, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten dd. 12.12.2007, 25.02.2010,
21.11.2013, 18.12.2014 en 18.06.2015, wordt gewijzigd als volgt en in bijlage aan deze beslissing
gehecht:
wijzigen van de functie van stedenbouwkundige ambtenaar – niveau A1a-3a in statutair verband
met fulltime prestaties naar de functie van stedenbouwkundige ambtenaar – niveau A1a-3a in
contractueel verband met fulltime prestaties.
--------------Tweede voorwerp: Kadercontract voor facultatieve samenwerking tussen de gemeente SintLaureins en VZW FED-Net. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Overwegende dat de gemeente in de toekomst wellicht voor een aantal wijzigingen in haar
onroerend patrimonium staat en dat het wenselijk is deze wijzigingen zo vlot en correct mogelijk af te
handelen;
Overwegende dat Fednet een vzw is die de objectieve verkoop (of de overgang van andere
onroerende zakelijke rechten) organiseert van publieke onroerende goederen, dit over het internet;
Overwegende dat Fednet eveneens ondersteuning biedt aan het openbaar bestuur bij de
aankoop van onroerende goederen;
Overwegende dat Fednet geen immobiliënkantoor voor private makelaardij is, maar dat men via
een eigen bemiddelaar van Fednet gebruik maakt;
Overwegende dat Fednet een doorzichtig en publiek controleerbaar systeem is, waardoor de
best mogelijke marktvoorwaarden behaald worden, onder toezicht van de FOD Economie en de FOD
Financiën;
Overwegende dat het Fednet-systeem toelaat dat alle wettelijke bemiddelaars (makelaars,
notarissen, curatoren,…) kunnen meewerken aan een transactie, dat alle geïnteresseerde
consumenten gebruik kunnen maken van het systeem met behoud van het recht van vrije keuze van
hun eigen bemiddelaar-vertrouwenspersoon, dat diens bijstand vrijblijvend en gratis is gezien de
bemiddelaar wiens cliënt de transactie behaalt door Fednet wordt betaald;
Overwegende dat de kosten voor Fednet niet door de opdrachtgever worden betaald, maar wel
(zoals de wet dit ook voorziet bij notariële openbare verkoop) volledig door de koper, tenzij de
opdrachtgever dit zelf anders wil;
Overwegende dat Fednet permanent en voor 100% onder toezicht van de opdrachtgever en/of
diens aangestelden werkt;
Gelet op het kadercontract tussen Fednet en het deelnemende openbaar bestuur en op de
Fednet-codex, die de werking en richtlijnen bij een samenwerking met Fednet vastleggen;
Overwegende dat deze richtlijnen een correcte procedure verzekeren;
Overwegende dat om via Fednet te kunnen werken het openbaar bestuur de bepalingen van de
Fednet-codex moet aanvaarden en het kadercontract moet afsluiten;
Overwegende dat het afsluiten van de kaderovereenkomst met Fednet en het aanvaarden van
de Fednet-codex geen verplichting inhoudt voor de gemeente om met Fednet te 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 Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende opmerkingen en
vragen:
Wat is de meerwaarde om dit kadercontract te ondertekenen? Bij een openbaar bestuur moet de
verkoop steeds openbaar gebeuren. De notarissen in onze gemeente kunnen advies geven en
kennen de lokale markt.
Fednet is een privé initiatief en het commissieloon is 7%, terwijl bij makelaars dit 3% + btw bedraagt.
Sommige openbare gebouwen zijn misschien moeilijk te verkopen maar dit zal niet het geval zijn in
onze gemeente. Dus openbaar verkopen en indien moeilijk, advies en juridische bijstand vragen aan
plaatselijke notarissen of makelaars.
Er wordt hier een bevoorrechte positie gecreëerd. De wetgeving op de overheidsopdrachten bepaalt
dat steeds verschillende firma’s moeten aangeschreven worden. Dit is hier niet gebeurd. Naast Fednet
zijn ook andere spelers actief;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat het college zich bewust is van het hoge
commissieloon.

De notarissen hebben zeker de nodige expertise maar het advies van Fednet kan eventueel gevraagd
worden bij speciale gebouwen. Het ondertekenen van het kadercontract verplicht ons tot niets. Bij een
kaderovereenkomst moet de markt niet bevraagd worden;
Raadslid Bart Van de Keere, vraagt om in de notulen op te nemen dat er geen bevraging van
de markt is gebeurd. Dit is blijkbaar niet nodig. De wetgeving van de Overheidsopdrachten wordt niet
gerespecteerd;
Schepen Johan Francque reageert hierop en deelt mede dat de makelaars en notarissen van
ter plaatse steeds op de eerste plaats zullen komen. Bij verkoop van bepaalde gebouwen kan een
advies nodig zijn;
Raadslid Van de Keere vraagt om dit punt terug te trekken en eerst te onderzoeken. Hij vraagt
om in de notulen op te nemen dat de eerste schepen mededeelt dat bij het ondertekenen van een
kadercontract, de wetgeving van de overheidsopdrachten niet moet worden gerespecteerd;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Kadercontract voor facultatieve
samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins en VZW FED-Net. – Goedkeuring”;
Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof
Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon
Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, de
heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 6 neen-stemmen:
Art.1.- Het kadercontract voor facultatieve samenwerking tussen de gemeente en vzw Fednet wordt
goedgekeurd.
Art.2.- De Fednet-codex en de toepassing ervan in het geval van het toevertrouwen van specifieke
opdrachten aan Fednet wordt goedgekeurd.
Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering.
Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw Fednet, Main Office, Paul
Veldekensstraat 3E Bus 3, 1602 SPL Vlezenbeek.
--------------Derde voorwerp: Herleggen kasseien Muizenhol. – Goedkeuring verrekening nr. 1.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat de Westelijke uitwijkstrook in het Muizenhol in zeer slechte staat is en
dringend herlegd moet worden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 oktober 2015
betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Herleggen kasseien Muizenhol” aan De
Jonghe bvba, Nieuwendorpe 49 te 9900 Eeklo tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 68.351,30 excl. btw of € 82.705,07 incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd
in het bestek met nr. TD/831/b2015-15;
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om
volgende wijzigingen aan te brengen:
HV in meer
HV in min
Bijwerken
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL

+
=
+
=

€ 15.743,29
€ 960,00
€ 4.674,61
€ 19.457,90
€ 4.086,16
€ 23.544,06

Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Vlaamse
Landmaatschappij, Gulden Vlieslaan 72 te 1060 Brussel;
Overwegende dat deze verrekening het bestelbedrag overschrijdt met met meer dan 10%,
waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 87.809,20 excl. btw of € 106.249,13 incl. 21%
btw bedraagt;
Gelet op de motivering voor deze verrekening:
- de kantstrook nabij de waterloop moet extra verstevigd worden met stud en staven;

- aan de opritten van akkers wordt een extra verharding in beton geplaatst;
Overwegende dat de eenheidsprijzen van de extra werken aanvaardbaar zijn in vergelijking met
gelijkaardige werken;
Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnsverlenging wordt toegekend;
Overwegende dat de leidend ambtenaar mevrouw Kathleen Wauters gunstig advies verleende;
Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening voorzien is in het investeringsbudget van
2015, op budgetcode 0200-00/224007/IE-63 (ACT-87) en dat de financiering gebeurt met eigen
middelen;
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, inzonderheid artikel 105;
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 37;
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, in het bijzonder de
artikelen 42, 43 en 248 tot en met 260;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat met deze verrekening,
de kostprijs 1/3 meer bedraagt dan geraamd;
De burgemeester antwoordt hierop dat er in het vervolg zal worden op toegezien dat dit niet
meer gebeurd. Er zal getracht worden om de meerwerken in de oorspronkelijke tekst op te nemen van
het bestek;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Herleggen kasseien Muizenhol. –
Goedkeuring verrekening nr. 1”;
Gelet op de uitslag van stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 “Herleggen kasseien Muizenhol” voor het totaal
bedrag in meer van € 19.457,90 excl. btw of € 23.544,06 incl. 21% btw.
Art.2.- De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op
budgetcode 0200-00/224007/IE-63 (ACT-87).
Art.3.- Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- de financiële dienst
- De Jonghe bvba, Nieuwendorpe 49 te 9900 Eeklo
--------------Vierde voorwerp: Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. – Jaarrekening 2015.
Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen van sport;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21.10.2004 houdende goedkeuring van de oprichting en
overeenkomst van de Interlokale Vereniging “Meetjeslandse Burensportdienst”, afgekort ILV MBSD;
Overwegende dat conform artikel 14 van de overeenkomst, de jaarrekening van de Interlokale
Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet worden
voorgelegd;
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2015;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Interlokale Vereniging Meetjeslandse
Burensportdienst. – Jaarrekening 2015. – Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art.1.- De jaarrekening 2015 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Meetjeslandse
Burensportdienst, Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem.
--------------Agendapunten aangevraagd door de fractie CD&V:
Vijfde voorwerp: Vraag naar een draadloze internetverbinding in het jeugdhuis Opsenter.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Er werd reeds gevraagd te voorzien in een draadloze internetverbinding.
Die is er nog altijd niet. Gezien de constructie van het gebouw wordt gevraagd te voorzien in een
netwerkverbinding die zich in het gebouw zelf bevindt.
Vraag:
Is het mogelijk te voorzien in een draadloze netwerkverbinding die voorziet in internet in het jeugdhuis
Opsenter?
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor ICT, antwoordt hierop dat momenteel het netwerk
wordt gemoderniseerd. Er moet een nieuwe aftakking komen van de Telenetkabel voor de bibliotheek.
Daarvoor moet een wachtbuis geplaatst worden onder de parking. Daarna kan de verbinding
doorgetrokken worden naar het Jeugdhuis. De draadloze internetverbinding voor het Jeugdhuis is
voorzien voor binnenkort.
--------------Zesde voorwerp: Verharding zijbermen omleidingswegen naar aanleiding van werken N49.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Door de werken aan de N49 is er verhoogd verkeer langs de omleidingswegen in de gemeente.
Vraag:
Naar verharding van de zijbermen, mogelijks met gemalen steenpuin.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het over alle
omleidingswegen gaat.
Er zal contact opgenomen worden met het Agentschap Wegen en Verkeer om te helpen, ook
financieel, de zijbermen te verharden omdat de ons opgelegde omleiding op ons grondgebied, schade
veroorzaakt.
De zijbermen zullen door de technische dienst worden opgehoogd zodat deze stabieler worden. Dit is
gepland voor volgende week.
--------------Zevende voorwerp: Kruispunt Comercaatsweg/Langeweg.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Reeds geruime tijd zijn de bermen op het kruispunt Comercaatsweg/Langeweg in zeer slechte staat.
Dit maakt het uitdraaien en uitwijken zeer lastig en gevaarlijk. Wij vragen hieraan te verhelpen.
Vraag:
Kan er worden voorzien in een degelijke en duurzame verharding van de bermen op het kruispunt
Comercaatsweg/Langeweg.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het de bedoeling is om met
financiële middelen uit het Plattelandsfonds, een groot deel van de Langeweg aan te pakken en voor
een verbreedde baan te zorgen. Omdat dit kruispunt crucialer lijkt, kan er gekeken worden of de
aannemer waarmee we een raamcontract hebben, dit kruispunt voortijdig kan opnemen.

De beste optie lijkt ons om de spieën waar de grond/kasseien verzakt is, aan te leggen in monoliete
beton met aan de zijkant biggenruggen om te vermijden dat de bocht meer en meer aangesneden zal
worden.
De overkant kan aangelegd worden in doorlatende grasdallen.
--------------Achtste voorwerp: Stand van zaken bouwwerken sportgebouw Singelken.
De gemeenteraad,
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Vraag:
Wat is de stand van zaken inzake de bouwwerken van het multifunctioneel sportgebouw voor voetbalen jeugdverenigingen en sportverenigingen. Zullen de bouwwerken in september 2016 van start gaan,
zoals gepland/de website ook vermeld?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat van ambtswege een
raadsman/curator is aangesteld. Deze werd op de hoogte gebracht dat de gemeente de werken in
eigen handen neemt.
Er zijn reeds onderhandelingen gevoerd met een aannemer waarbij de werken zouden aanvangen
half april en de beëindiging voorzien wordt eind dit jaar. De planning is als volgt:
- eerst vaststellen van de stand van zaken (schade, gebreken,…)
- daarna onderhandelen over de prijs
- daarna akkoord vragen aan curator
Deze aannemer had ook een raming ingediend die 20.000 euro hoger lag dan die van Bouwcentrale
Modern. De prijzen zullen hoger liggen maar de gestorte borg is nog niet terugbetaald en er is een
ingediende vorderingsstaat die nog niet betaald is. Ook wil de aannemer geen gebruik maken van de
materialen van de vorige aannemer met een meerprijs tot gevolg. Daarover moet nu nog
onderhandeld worden;
Raadslid Franky Cornelis vraagt hoeveel procent van de werken nu zijn uitgevoerd;
De heer Van de Moere antwoordt hierop dat nog ongeveer 1/3 moet voorzien worden. Hij
vreest dat de voetbalclub nog een tijdje langer op het oude veld zal moeten spelen.
--------------Negende voorwerp: Aanpak kauwen kerkje Sint-Jan-in-Eremo.
De gemeenteraad,
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Er is een kauwenplaag aan het kerkje te Sint-Jan.
Vraag:
Wat zal hieraan gedaan worden op korte termijn?
Hij vult aan dat de landbouwers kunnen meehelpen om deze kauwenplaag te bestrijden. Zij mogen bij
schade aan hun gewassen, een verzoek indienen bij de wildbeheerseenheid om een bestrijding door
te voeren;
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu, deelt mede dat hij ter plaatse is
geweest met het personeel van de technische dienst. Ze gaan proberen om de nesten zo vlug
mogelijk te verwijderen en om dit probleem verder te vermijden;
Raadslid Franky Cornelis, besluit dat het misschien interessant is om een artikel op te nemen in
De Vijfklank om de landbouwers op te roepen om schade door kauwen aan te geven.
--------------Tiende
voorwerp:
Dorpskernvernieuwing
Sint-Laureins:
resultaat
van
bevraging
infovergadering.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Woensdagavond 16 maart worden 2 scenario’s verkeer Dorpsstraat toegelicht tijdens een
informatievergadering en de aanwezigen bevraagd naar hun mening via een stemming.
Vraag:

Wat is het resultaat van deze stemming? In welke mate en hoe wordt met het stemgedrag van de
inwoners van Sint-Laureins rekening gehouden.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat 152 personen kozen voor
tweerichtingsverkeer en 41 éénrichtingsverkeer verkozen. Het resultaat is duidelijk.
Het studiebureau moet het dossier nu klaar maken tegen de bijeenkomst van de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (GBC) op 08.04.2016.
Raadslid Bart Van de Keere vraagt of het nu zeker is dar er tweerichtingsverkeer blijft;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de veiligheid van de
openbare wegen prioritair is. De gemeente dient een voorstel in en de GBC toetst dit aan de
veiligheid.
Raadslid Bart Van de Keere vraagt het standpunt van de N-VA fractie;
De heer Robert Soberon, schepen, lid N-VA fractie, deelt mede dat alle externe actoren die in
de GBC zetelen, voor éénrichtingsverkeer zijn. Zij vinden dat ze als goed bestuur enkel dit advies
kunnen volgen.
Volgens de N-VA fractie is éénrichtingsverkeer ook de beste optie om te voldoen aan het STOPprincipe welke de hoogste veiligheid waarborgt. STOP is voorrang in de eerste plaats aan Stappers,
dan Trappers, Openbaar Vervoer en in de laatste plaats Personenvervoer of Personenwagens. Voor
hen nog een reden om voor die optie te kiezen.
Hij benadrukt dat zij de uitslag van de stemming op de info-vergadering niet veronachtzamen en er
zeker rekening mee houden. Dit is voor hen ook maar één bijkomend element.
Hij merkt ook op dat bij het kiezen van tweerichtingsverkeer er geen 100% garantie is dat dit door de
hogere overheid goedgekeurd wordt en de kans bestaat dat de dorpskernvernieuwing en de daaraan
gepaard gaande subsidie van ongeveer 800.000 euro in het gedrang komt. De N-Va fractie wil daar
niet verantwoordelijk voor zijn;
Raadslid Bart Van de Keere vraagt wat het standpunt zal zijn op de GBC en of er dan twee
standpunten zullen zijn?
Burgemeester Van de Moere antwoordt dat het schepencollege op 18.03.2016 een éénvormig
besluit moet nemen om dit aan het studiebureau te melden;
Raadslid Van de Keere merkt tot slot op dat het in een democratisch bestuur toch wenselijk is
dat de CD&V-fractie ook bij de besprekingen betrokken wordt.
--------------BESLOTEN VERGADERING:
Elfde voorwerp: Gemeentepersoneel: Ontslag en oppensioenstelling van mevrouw Linda
Lippens, gemeentesecretaris.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;
Gelet op het schrijven dd. 22.02.2016 van mevrouw Linda Lippens, gemeentesecretaris,
waarin zij haar ontslag aanbiedt wegens pensionering met ingang van 01.09.2016;
Overwegende dat mevrouw Lippens de voorwaarden vervult om haar rechten op pensioen te
laten gelden;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105,
181 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – Ontslag en
oppensioenstelling van mevrouw Linda Lippens, gemeentesecretaris”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Aan mevrouw Linda Lippens, gemeentesecretaris, wordt met ingang van 01.09.2016, eervol
ontslag verleend. Zij is gerechtigd haar aanspraak op pensioen te laten gelden.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de
Pensioendienst voor de overheidsdiensten – PDOS, Zuidertoren, 1060 Brussel.
--------------Twaalfde voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19.02.2016
De notulen van de vergadering van 19.02.2016, 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 21.30 uur.
---------------

