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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad. - Wijziging;
2. Niet vacant verklaring van de betrekking van ambt van gemeentesecretaris en goedkeuring
beheersovereenkomst samenwerking gemeente en OCMW Sint-Laureins;
3. Herstellen bakgoten gebouwen. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze;
4. Oprit- en omgevingsaanleg Kan10tje. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze;
5. Aankoop speeltoestellen en banken “Groene Warande”. – Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningwijze;
6. Aankoop software postregistratiesysteem en notulenbeheer. – Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningwijze;
7. Aquafin. – Overeenkomst voor kosteloze terbeschikkingstelling van perceel grond voor
pompstation KMO-zone Singelken te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat;
8. Vrije Basisscholen. – Toekennen subsidie voor voor- en naschoolse opvang;
9. Retributiereglement verkoop boek “Grenzeloos Sint-Laureins”;
10. Definitieve beslissing tot het geven van namen aan de trage wegen en straten zonder naam en
de herbenaming en hernummering van 12 adressen;
11. Welzijnsband Meetjesland. – Jaarrekening 2015. – Kennisname;
12. Gemeente. – Jaarrekening 2015. – Vaststelling
BESLOTEN VERGADERING:
13. Aanstellen waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar;
14. Gecoro. – Wijzigen vaste secretaris;
15. Uitoefenen van het ambt van gemeentesecretaris door de secretaris van het OCMW;
16. Eedaflegging gemeentesecretaris.
--------------Na de opening van de vergadering vraagt de voorzitter om volgend agendapunt toe te voegen
in de openbare zitting:
“Kadercontract voor facultatieve samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins en de vzw Fednet.
– Besluit van de Gouverneur tot schorsing van de beslissing van de gemeenteraad van 17.03.2016”
Artikel 29 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 bepaalt dat een punt dat niet op de agenda
voorkomt, niet in bespreking mag gebracht worden, behalve in spoedeisende gevallen;
De motivering van de spoedeisendheid is het feit dat de gemeente, in geval van schorsing door
de provinciegouverneur, over zestig dagen beschikt om een beslissing te nemen en ter kennis te
brengen van de Vlaamse regering. De volgende gemeenteraad zal plaatsvinden op 15.09.2016. Deze
datum overschrijdt de termijn van zestig dagen;
De voorzitter vraagt de stemming voor de toevoeging van bovenvermeld agendapunt;
Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen:
De gemeenteraad is eenparig akkoord om volgende agendapunt toe te voegen aan de dagorde:
“Kadercontract voor facultatieve samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins en de vzw FEDnet. – Besluit van de Gouverneur tot schorsing van de beslissing van de gemeenteraad van
17.03.2016”.
Het toegevoegd punt zal besproken worden in de openbare vergadering als eerste agendapunt.
--------------Eerste voorwerp: Toegevoegd agendapunt: Kadercontract voor facultatieve samenwerking
tussen de gemeente Sint-Laureins en de vzw FED-net. – Besluit van de Gouverneur tot
schorsing van de beslissing van de gemeenteraad van 17.03.2016.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 17.03.2016 betreffende de goedkeuring van het
kadercontract voor facultatieve samenwerking tussen en de gemeente en vzw FED-net, de FED-netcodex en de toepassing ervan in het geval van het toevertrouwen van specifieke opdrachten aan
FED-net;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 19.04.2016 van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
Afdeling Lokale Organisatie en Werking, VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus
1, 9000 Gent, waarin wordt medegedeeld dat een klacht werd ingediend tegen bovenvermelde
gemeenteraadsbeslissing en waarbij gevraagd wordt om het dossier, inclusief het bestreden besluit en
het standpunt van de gemeente over te maken;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 10.05.2016 gericht aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur, waarbij de gevraagde stukken worden overgemaakt en het standpunt van de gemeente
wordt medegedeeld;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 08.06.2016 van het Agentschap Binnenlandse Bestuur,
Afdeling Lokale Organisatie en Werking, VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus
1, 9000 Gent, waarbij het besluit van de Gouverneur dd. 08.06.2016 tot schorsing van de beslissing
van 17.03.2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het kadercontract voor facultatieve
samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins en vzw FED-net, wordt overgemaakt;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 256 van het gemeentedecreet, de gemeenteraad over
zestig dagen beschikt om één van volgende beslissingen te nemen:
- het geschorste besluit intrekken en daarvan kennis geven aan de provinciegouverneur en aan de
Vlaamse regering
- het geschorste besluit gemotiveerd handhaven (rechtvaardigen) of aanpassen en binnen de zestig
dagen overmaken aan de provinciegouverneur en aan de Vlaamse regering;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot intrekking van
bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing;
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, merkt op dat het geschorst besluit
niet voldeed. Het was een element van slecht bestuur. De fractie had gevraagd om dit punt te
verdagen en was bereid om dit verder te bespreken. De wetgeving overheidsopdrachten werd niet
gevolgd. De fractie hoopt dat in de toekomst bij dergelijke dossiers, de wetgeving zal gevolgd worden
en de procedure inzake overheidsopdrachten zal gerespecteerd worden. Ze zullen de dossiers
overheidsopdrachten blijven volgen en zijn bereid om over die problematiek van gedachten te
wisselen;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat indien een reëel dossier zich voordoet, dit opnieuw
zal besproken worden;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Goedkeuring Kadercontract voor
facultatieve samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins en de vzw FED-net. – Intrekking
gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2016”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraadsbeslissing dd. 17.03.2016 betreffende de goedkeuring van het
kadercontract voor facultatieve samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins en de vzw FED-net
en de goedkeuring van de FED-net-codex en de toepassing ervan in het geval van het toevertrouwen
van specifieke opdrachten aan FED-net, wordt ingetrokken.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:

Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale Organisatie en Werking,
Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale
Organisatie en Werking, VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 1, 9000 Gent
--------------Agendapunten volgens dagorde: Tweede voorwerp: Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad. –
Wijziging.

-

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van communicatie en informatie,
ICT. Hij deelt mede dat een keuzeformulier ter beschikking zal gesteld worden waarop de raadsleden
hun keuze kunnen te kennen geven;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van
18 april 2013, in het bijzonder punt K. Vergoeding College van Burgemeester en Schepenen en
Gemeenteraadsleden, artikel 43;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.05.2016 waarbij het agendapunt “Huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad. – Wijziging”, wordt verdaagd;
Gelet op het gewijzigd ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Gelet op het gewijzigd ontwerp gebruikersovereenkomst laptop of tablet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 40, 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat da fractie tevreden is
dat er rekening gehouden werd met hun opmerkingen en dat de keuze voor laptops werd opgenomen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt “Huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad. – Wijziging”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad als volgt te wijzigen:
Invoegen van artikel 43.- §3: Het gemeentebestuur stelt laptops of tablets ter beschikking aan de
leden van het college van burgemeester en schepenen en aan de overige raadsleden. De
gebruikersovereenkomst tablet of laptop wordt integraal als bijlage bij dit reglement gevoegd;
Integraal bijvoegen van de “gebruikersovereenkomst tablet of laptop” aan het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad zoals gehecht aan dit besluit.
--------------Derde voorwerp: Niet vacant verklaring van de betrekking van ambt van gemeentesecretaris en
goedkeuring beheersovereenkomst samenwerking gemeente en OCMW Sint-Laureins.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel. Hij
verduidelijkt: een integratie van de diensten gemeente/OCMW is op termijn zeker opportuun en
noodzakelijk. De integratie wordt het best voorbereid door één secretaris;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 17.03.2016 betreffende het ontslag en de
oppensioenstelling van de gemeentesecretaris met ingang van 01 september 2016;
Gelet op het collegebesluit dd. 22.04.2016 betreffende het principieel akkoord voor een
gemeenschappelijke secretaris voor gemeente en OCMW Sint-Laureins;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd. 12.05.2016 betreffende één gemeenschappelijke
secretaris voor gemeente en OCMW: mededeling;
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goedgekeurd in
gemeenteraadszitting van 18.05.2008 en laatst gewijzigd op 17.03.2016;
Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel goedgekeurd in zitting van de
OCMW-raad van 10.05.2012 en laatst gewijzigd op 10.03.2016;
Overwegende dat het gemeentedecreet de mogelijkheid biedt om een beheersovereenkomst af
te sluiten tussen de gemeente en het OCMW over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars
diensten en dat daarin eveneens kan opgenomen worden dat de gemeente en het OCMW voor
bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden;
Overwegende dat gemeente en OCMW gemeenschappelijke personeelsleden in dienst hebben
zijnde de financieel beheerder en ICT-coördinator;

Overwegende dat gemeente en OCMW gemeenschappelijke personeelsleden in dienst hebben
via de Welzijnsband zijnde de intergemeentelijke informatieveiligheidsconsulent en archivaris;
Overwegende dat de OCMW-voorzitter deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen;
Overwegende dat er reeds wordt samengewerkt tussen gemeente en OCMW op diverse
vlakken: taakgerichte samenwerking, gezamenlijk vakbondsoverleg, opmaak en aanpassingen
rechtspositieregeling in onderling overleg, occasionele organisatie van een gezamenlijk
managementteam;
Gelet op het ontwerp beheersovereenkomst gemeente en OCMW Sint-Laureins met betrekking
tot de onderlinge samenwerking onder meer voor de uitoefening van het ambt van
gemeentesecretaris door de secretaris van het OCMW;
Gelet op de bespreking van het ontwerp beheersovereenkomst in de vergadering van het
managementteam dd. 23.05.2016;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 09.06.2016 betreffende de goedkeuring van het
ambt van gemeentesecretaris door de secretaris van het OCMW en de beheersovereenkomst tussen
gemeente en OCMW waarin is opgenomen dat de functie van de gemeentesecretaris zal worden
uitgeoefend door de OCMW-secretaris;
Overwegende dat de betrekking van gemeentesecretaris bijgevolg niet vacant moet worden
verklaard;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 76, 181,
248 tot en met 260 en 271;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008, in het bijzonder artikel 271;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de fractie geen
problemen heeft met de niet-vacantverklaring van het ambt van gemeentesecretaris. De eerste stap
van samenwerking gemeente/OCMW was de gezamenlijke ontvanger en dateert al van 15 jaar
geleden.
Aangaande de beheersovereenkomst heeft ze een algemene bedenking. Zes jaar geleden ontvouwde
de CD&V-bestuursmeerderheid plannen voor samenwerking gemeente en OCMW, meer zelfs voor
integratie van diensten als personeel, boekhouding en financiën met als doel efficiënte samenwerking
met ook de aangepaste huisvesting van de beide besturen. De Samenfractie verzette zich daar toen
tegen met man en macht en zie vandaag zes jaar later is er een primaire beheersovereenkomst die
onze visie, waarvoor wij de kiem hebben gelegd, draagt. Het is opportuun dat de integratie van de
diensten wordt verder gezet. De huidige beleidsvisie is dezelfde als deze van de vorige legislatuur.
Verder formuleert ze volgende vragen:
1. Organisatiestructuur: personeel – beleids- en projectmedewerker secretariaat en
beleidsmedewerker personeel - niveau A: is de concrete taakinhoud reeds vastgesteld?
2. Managementteam: Het managementteam van de gemeente en het managementteam van het
OCMW blijven voorlopig als afzonderlijke vergaderorganen bestaan. Evenwel wordt gestreefd
naar een doorgedreven samenwerking van beide organen. Ze vraagt daarover enige
verduidelijking;
3. De beschrijving van de gemeenschappelijke locatie om beide administraties onder te brengen is
vaag. Ze vraagt hierover verduidelijking;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop het volgende:
1. Sommige van de taken die de huidige secretaris nu uitoefent, zal de nieuwe secretaris moeten
afstaan aan twee directe medewerkers. De taken van deze beleidsmedewerkers zullen voor één
medewerker bestaan uit het beleid uitstippelen en projecten voorbereiden en de uitvoering ervan
opvolgen en voor een andere medewerker betrekking hebben op het personeelsbeleid en
beheer;
De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, vult aan dat het idee komt van de toekomstige
secretaris. Er komen veel taken bij die de nieuwe secretaris niet zelf zal kunnen uitvoeren. Ze heeft
ervoor gekozen om zich te laten bijstaan door twee beleidstmedewerkers die ook zullen instaan voor
de voorbereiding van de raden.
Specifieke taken van de beleidsmedewerker moeten nog uitgeschreven worden.
Vacatures zullen uitgeschreven worden. Intern/extern personeel moet nog bekeken worden. Er zijn
zeker interne mensen die de nodige capaciteit hebben;
2. Schepen Hugo Coene antwoordt dat één Managementteam ideaal zou zijn. Nu mag dit nog niet
volgens de huidige wetgeving;
3. Locatie: Prioritair wordt voor het Godshuis gekozen. Momenteel is het echter nog afwachten in dit
dossier en zal mogelijks gezocht moeten worden naar een tussentijdse oplossing;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Niet vacant verklaring van de
betrekking van het ambt van gemeentesecretaris en goedkeuring beheersovereenkomst
samenwerking gemeente en OCMW Sint-Laureins”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het ambt van gemeentesecretaris wordt niet vacant verklaard.
Art.2.- De beheersovereenkomst samenwerking gemeente en OCMW Sint-Laureins, zoals in bijlage
aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing en de beheersovereenkomst worden overgemaakt aan het
OCMW.
--------------Vierde voorwerp: Herstellen bakgoten gebouwen. – Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningwijze.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat de bakgoot aan de achterzijde van het dienstencentrum Watervliet
beschadigd is door lekkage. Zowel het houtwerk als de laag koper moeten vervangen worden over de
volledige lengte van het gebouw;
Overwegende dat de goot aan de voorzijde van het gebouw nog in een betere staat is en door
eigen diensten opnieuw geschilderd wordt;
Overwegende dat de bakgoten aan de voor- en achterzijde van het Lokaal Opvang Initiatief
zwaar beschadigd zijn en hersteld moeten worden. Het betreft enkel de goten van het hoofdgebouw,
niet het bijgebouw. Hier worden zowel het hout als het zink vervangen;
Overwegende dat beide gebouwen geklasseerd zijn en zullen hersteld worden in de
oorspronkelijke staat;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 09.06.2016 waarbij de gemeente, conform
artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid wordt
om in naam en voor rekening van het OCMW van Sint-Laureins op te treden voor het uitschrijven en
toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot de herstelling van de dakgoten aan het LOI
gelegen te 9980 Sint-Laureins, Leemweg 5;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Herstellen bakgoten
gebouwen” een bestek met nr. TD/886/B2016-13/G werd opgemaakt door de technische dienst;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1: Dienstencentrum Watervliet - bakgoten achteraan, raming: € 11.125,00 excl. btw of
€ 13.461,25 incl. 21% btw;
Perceel 2: LOI Sint-Laureins - bakgoten voor- en achteraan hoofdgebouw, raming: € 13.270,00
excl. btw of € 14.066,20 incl. 6% btw;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Herstellen bakgoten
gebouwen” wordt geraamd op € 24.395,00 excl. btw of € 27.517,95 incl. btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet voor perceel 1 goedgekeurd in het investeringsbudget 2016 op
artikel 2016/ACT-82/0110-00/221107/BESTUUR/CBS/IE-77;
Gelet op het krediet voor perceel 2 goedgekeurd in het OCMW-budget op
artikel 2016/ACT-40/0903-00/229107/OCMW/RVMW/IE-11;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 26, § 1, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, 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 5, § 3;
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, inzonderheid artikels 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: “Herstellen bakgoten gebouwen. –
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. TD/886/B2016-13/G en de raming voor de
opdracht met als voorwerp “Herstellen bakgoten gebouwen”, opgesteld door de technische dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 24.395,00 excl. btw of € 29.517,95 incl. 21% btw.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- Perceel 1: Dienstencentrum Watervliet - bakgoten achteraan, raming: € 11.125,00 excl. btw of
€ 13.461,25 incl. 21% btw;
- Perceel 2: LOI Sint-Laureins - bakgoten voor- en achteraan hoofdgebouw, raming: € 13.270,00 excl.
btw of € 16.056,70 incl. 21% btw;
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 – perceel 1 zal gefinancierd worden met het krediet
goedgekeurd
in
het
investeringsbudget
2016
op
artikel
2016/ACT-82/011000/221107/BESTUUR/CBS/IE-77.
Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 – perceel 2 zal gefinancierd worden met het krediet
goedgekeurd in het OCMW-budget op artikel 2016/ACT-40/0903-00/229107/OCMW/RVMW/IE-11.
Art.4.-Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------Vijfde voorwerp: Oprit- en omgevingsaanleg Kan10tje. – Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningwijze.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat tijdens de uitwerking van het ontwerp, er voor gekozen werd op ook de
omgevingsaanleg van het gebouw mee op te nemen gezien het terrein rond en vooral voor het
gebouw er in de bestaande toestand nogal onverzorgd bij ligt;
Overwegende dat de omgevingsaanleg inhoudt, dat er een betonverharding wordt voorzien
rondom het gebouw dat als pad dient alsook voor de fietsenstalling;
Overwegende dat de reeds geplaatste regenwater- en septische put voorzien wordt van een
volwaardige bovenbouw en een afgelijnde parkeerplaats voorzien wordt zodat auto’s zich niet meer
overal over het terrein heen zullen parkerren;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Oprit en omgevingsaanleg
Kan10tje” een bestek met nr. TD/16/618 werd opgemaakt door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Oprit en omgevingsaanleg
Kan10tje” wordt geraamd op € 49.586,78 excl. btw of € 60.000 incl. 21% btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in budget van 2016 op artikel 0750-00/224007/IE-115
(actie GBB-CBS) van het investeringsbudget;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 26, § 1, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, 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 5, § 2;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 181 en 248 tot en
met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vindt de uit te voeren werken een grote
verbetering. Hij formuleert volgende vragen:
1. Is het mogelijk om de parkeerplaats voor andersvaliden te verplaatsen dichter tegen de ingang;
2. Hij vraagt de timing voor de uitvoering van de werken;
3. Hij vraagt of de aannemers van de eigen gemeente ook zullen aangeschreven worden om een
offerte in te dienen?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop het volgende:
1. Akkoord om het parkeervak voor andersvaliden dichter tegen de ingang te voorzien;
2. De timing voor de uitvoering van de werken is wellicht eind 2016. De offertes moeten binnen zijn
tegen 14.07.2016. De gunning zal nog kunnen tijdens de zomervakantie;
3. De aannemers van de gemeente zullen ook aangeschreven worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Oprit- en omgevingsaanleg Kan10tje. –
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring wordt gegeven aan het bestek met nr. TD/16/618 en de raming voor de opdracht
met als voorwerp “Oprit en omgevingsaanleg Kan10tje”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.- Een deel van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op
artikel 0750-00/224007/IE-115 (actie GBB-CBS) van de investeringsbudget van het dienstjaar 2016.
Het saldo zal voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging.
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------Zesde voorwerp: Aankoop speeltoestellen en banken “Groene Warande”. – Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningwijze.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor toerisme;
Overwegend dat de gemeente het project “Groene Warande” heeft ingediend als
subsidiedossier binnen Platteland plus van het Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling
(PDPO III) op 10 november 2014;
Overwegende dat het project “Groene Warande” door het Beperkt Provinciaal
Managementcomité werd goedgekeurd op 25 juni 2015;
Overwegende dat de beslissing van het Beperkt Provinciaal Managementcomité werd
bekrachtigd door een ministerieel besluit op 14 oktober 2015, zodat er aan de gemeente een subsidie
is toegekend van 65 %;
Overwegende dat het project bestaat uit de aanleg van een groene speelzone, waar een
boomgaard en tal van bomen en struiken worden aangeplant en waar tevens ook banken en
speeltuigen worden voorzien;
Gelet op het advies van de jeugdraad dd. 26 februari 2016 voor de aanleg van de speeltuigen;
Gelet op het advies van de milieuraad dd. 08 maart 2016 voor de aanleg van de “Groene
Warande”;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop speeltoestellen en
banken Groene Warande” een bestek met nr. TD/880/b2016-09 werd opgemaakt door de Technische
Dienst;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- Perceel 1: Speeltoestellen, raming: € 12.396,70 excl. btw of € 15.000,00 incl. 21% btw;
- Perceel 2: Banken , raming: € 4.132,23 excl. btw of € 5.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het investeringsbudget van 2016 op artikel
2016/ACT-147/0680-00/220100/IE-93;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 26, § 1, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, 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 5, § 3;
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 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen:
1. wordt er eventueel een educatief project aan gekoppeld
2. Is het aangelegde waterbufferbekken niet gevaarlijk voor jonge kinderen
Daarop wordt als volgt geantwoord:
Door de heer Johan Francque, schepen:
1. Hij heeft de vraag gekregen om een kleine oppervlakte ter beschikking te stellen voor de aanleg
van een biologische tuin. Dit zal in de toekomst zeker bekeken worden;
Door de heer Robert Soberon, schepen:
2. Het waterbufferbekken is zodanig aangelegd dat het niet gevaarlijk is voor jonge kinderen;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat, indien nodig, een afsluiting zal geplaatst
worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt “Aankoop speeltoestellen en banken
‘Groene Warande’. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. TD/880/b2016-09 en de raming voor de
opdracht met als voorwerp “Aankoop speeltoestellen en banken Groene Warande”, opgesteld door de
Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 16.528,93 excl. btw of
€ 20.000,00 incl. 21% btw.
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 2016/ACT147/0680-00/230000/IE-93 van het investeringsbudget van 2016.
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de financiële dienst.
--------------Zevende voorwerp: Aankoop software postregistratiesysteem en notulenbeheer. – Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningwijze.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor ICT;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 12.05.2016 waarbij de gemeente aangeduid
wordt om in naam en voor rekening van het OCMW van Sint-Laureins, op te treden voor het
uitschrijven en toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot de aankoop van software
postregistratiesysteem en notulenbeheer, conform artikel 38 van de wet van 15 juni 20016 betreffende
de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop software
postregistratiesysteem en notulenbeheer” een bestek met nr. TD/883/b2016-12 werd opgemaakt door
de Gemeente Sint-Laureins;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- Perceel 1: Software postregistratiesysteem, raming: € 4.545,46 excl. btw of € 5.500,00
incl. 21% btw;

- Perceel 2: Software notulenbeheer, raming: € 7.024,79 excl. btw of € 8.500,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop software
postregistratiesysteem en notulenbeheer” wordt geraamd op € 11.570,25 excl. btw of € 14.000,00 incl.
21% btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (OHPZB);
Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het budget van 2015 op artikel 0110-00/211007/IE80 (ACT-64) van de investeringsbudget;
Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het budget van het OCMW;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 26, § 1, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, 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 5, § 3;
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, inzonderheid artikels 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: “Aankoop software
postregistratiesysteem en notulenbeheer. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. TD/883/b2016-12 en de raming voor de
opdracht met als voorwerp “Aankoop software postregistratiesysteem en notulenbeheer”, opgesteld
door de Gemeente Sint-Laureins. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming
bedraagt € 11.570,25 excl. btw of € 14.000,00 incl. 21% btw.
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de OHPZB.
Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden als volgt:
voor de gemeente: met het krediet dat goedgekeurd is op artikel 0110-00/211007/IE-80 (ACT-64)
van de investeringsbudget van het dienstjaar 2015
voor het OCMW: met het krediet dat goedgekeurd is in het investeringsbudger 2016.
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de financiële dienst.
--------------Achtste voorwerp: Aquafin. – Overeenkomst voor kosteloze terbeschikkingstelling van perceel
grond voor pompstation KMO-zone Singelken te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het schrijven van Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, waarbij zij vragen om een
perceeltje grond kosteloos ter beschikking te stellen te 9980 Sint-Laureins, 1e afdeling,
Goochelaarstraat, sectie A, deel perceel nr. 762F2, met een oppervlakte van 17,05 m²;
Overwegende de vraag van Aquafin om de grond kosteloos ter beschikking te stellen om
reden van openbaar nut, namelijk de installatie van een pompstation voor de KMO-zone Singelken;
Overwegende dat de akte zal verleden worden door Notaris Thiery, Rumbeeksesteenweg
352, 8800 Roeselare;
Overwegende dat alle kosten: rechten, erelonen, opmetingsplan, verbonden aan deze akte,
ten laste vallen van Aquafin;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst tot kosteloze terbeschikkingstelling van een perceel
grond;
Gelet op het bijgevoegd grondinnemingsplan met aanduiding van het over te dragen perceel;

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aquafin. – Kosteloze
terbeschikkingstelling van perceel grond voor pompstation KMO-zone Singelken te 9980 SintLaureins, Goochelaarstraat”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art 1.- Akkoord tot het afsluiten van een overeenkomst met Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, om
volgend goed kosteloos ter beschikking te stellen: een perceel grond gelegen te Sint-Laureins,
1e afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 762F2, met een oppervlakte van 17,05 m².
Dit perceel is uitsluitend bestemd voor de installatie van een pompstation voor de KMO-zone
Singelken.
Art.2.- Alle kosten: rechten, ereloon, opmetingsplan, verbonden aan deze akte zijn ten laste van
Aquafin.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.
--------------Negende voorwerp: Vrije Basisscholen. – Toekennen subsidie voor voor- en naschoolse
opvang.
De Gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Overwegende dat de voor- en naschoolse opvang geen kerntaak is van de scholen;
Overwegende dat de scholen dit evenwel zelf kunnen/mogen organiseren;
Overwegende dat, indien zij dit niet doen, het initiatief ligt bij het gemeentebestuur of bij een
private inrichter;
Overwegende dat de voor- en naschoolse opvang niet gesubsidieerd wordt door de hogere
overheid, hetgeen betekent dat de scholen die opvang organiseren, zelf moeten instaan voor
voldoende middelen;
Overwegende dat de bijdrage van 0,50 euro per kwartier, die gevraagd wordt aan de ouders,
vaak niet volstaat om de kosten te dekken;
Overwegende dat de scholen dan moeten bijpassen door gebruik te maken van de
werkingsmiddelen van de school;
Overwegende dat het gemeentebestuur de voor- en naschoolse opvang organiseert van zijn
eigen 158 leerlingen en voor de 68 kleuters van de vrije school De Kangoeroe in Watervliet;(226
leerlingen)
Gelet op de totale loonkost ervan in 2015 van 24.631 euro;
Gelet op de opbrengst van 25.153 euro; (bijdrage ouders)
Overwegende dat dit een overschot betekent van 522 euro;
Gelet op het klein overschot dat gegenereerd wordt door het feit dat een deel van de opvang
betaald wordt met PWA cheques, hetgeen veel goedkoper is dan met contractueel personeel;
Overwegende dat indien alle opvanguren (43 uur per week) gepresteerd worden door
contractueel personeel, er een tekort is in de voor- en naschoolse opvang georganiseerd door de
gemeenteschool van 4.314 euro. Hetgeen betekent over 226 leerlingen, 19 euro per kind;
Overwegende
dat
in
deze
berekening
geen
rekening
is
gehouden
met
verwarming/verlichting/onderhoud van het gebouw;
Overwegende dat het aangewezen is hiervoor een forfaitaire vergoeding van 5 euro per kind en
per jaar te voorzien;
Overwegende dat na de realisatie van de nieuwbouw van de school van Sint-Laureins, het
gemeentebestuur in de mogelijkheid zal zijn om ook de voor- en naschoolse opvang van de Vrije
Basisschool De Schakel te organiseren;
Overwegende dat het dan niet aangewezen is om na realisatie van de nieuwbouw van de
gemeenteschool nog langer een financiële tussenkomst te voorzien in de voor- en naschoolse opvang
voor de Vrije Basisschool De Schakel;
Gelet op het voorstel voor tussenkomst door de gemeente om met ingang van 01 september
2016, 25 euro per kind en per jaar, op basis van de leerlingenaantallen op 01/02/2016 van de
betrokken scholen te voorzien:
Vrije Basisschool De Schakel
199 leerlingen
4.975 euro
Vrije Basisschool Sint-Margriete
70 leerlingen
1.750 euro

Vrije Basisschool De Springplank
162 leerlingen
4.050 euro
Totaal:
10 775 euro
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: “Subsidie voor- en naschoolse opvang
voor de vrije scholen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeente zal , met ingang van 01 september 2016, tussenkomen in de kosten voor de
organisatie van voor- en naschoolse opvang door de Vrije Scholen voor een bedrag van 25 euro per
kind en per jaar.
Art.2.- Voor de bepaling van het leerlingenaantal wordt rekening gehouden met de jaarlijkse telling
van 1 februari.
Art.3.- Van zodra de Vrije Basisschool De Schakel beroep kan doen op de voor- en naschoolse
opvang georganiseerd door de gemeenteschool zal de financiële tussenkomst aan de Vrije
Basisschool De Schakel stopgezet worden.
--------------Tiende voorwerp: Retributiereglement verkoop boek “Grenzeloos Sint-Laureins”.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur;
Overwegende dat het college de opdracht heeft gegeven om het project het Boek ‘Grenzeloos
Sint-Laureins. Een tocht langs landschappen en erfgoed.’ uit te voeren;
Overwegende dat het boek een mooie bundeling is van erfgoed in onze gemeente;
Overwegende dat de doelgroep van het boek in de eerste plaats de inwoners van Sint-Laureins
zijn maar ook de inwoners van het Meetjesland en de toeristen die naar Sint-Laureins komen;
Overwegende dat in het boek de geschiedenis van Sint-Laureins wordt weergegeven aan de
hand van 16 verhalen geschreven door Sam De Decker en Carine Goossens en de fotografie van
Ludo Goossens. En dat de 16 verhalen zijn ook geënt op de Sentse Vijf Dorpenroute aan de hand van
erfgoedhaltes die terug te vinden zijn op de kaart van Sint-Laureins die gratis te verkrijgen is. Het boek
nodigt dus de inwoners van Sint-Laureins en omstreken maar ook toeristen uit om het boek mee te
nemen op de fiets en halt te houden op een bankje aan de erfgoedhalte om het verhaal tot zich te
nemen;
Gelet op het collegebesluit dd. 24.04.2015 betreffende de aanvraag projectsubsidie voor een
erfgoedproject bij de provincie Oost-Vlaanderen en COMEET/Erfgoedcel Meetjesland voor het project
‘Grenzeloos?/! Sint-Laureins, gemeente boordevol erfgoed’;
Overwegende dat het boek door iedereen kan aangekocht worden op diverse verkooppunten
bij de gemeentelijke diensten van Sint-Laureins;
Overwegende dat het gemeentebestuur ook zelf het boek kan gebruiken in het kader van het
geven van attenties voor vieringen, jubilarissen (collegebesluit zitting 29 april 2016: jubilarissen relatiegeschenken bij vieringen);
Overwegende dat het opportuun is dat voor het bepalen van de verkoop van het boek
‘Grenzeloos Sint-Laureins’ een retributiereglement wordt opgemaakt;
Gelet op het feit dat het bepalen van retributies een bevoegdheid is van de gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181, 186
en 248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vindt het een mooi boek. Het is geënt
op de Sentse Vijfdorpenroute die door hem werd ontworpen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Retributiereglement verkoop boek
‘Grenzeloos Sint-Laureins’”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1.- Vanaf heden en voor onbepaalde termijn wordt ten behoeve van de gemeente een retributie
geheven voor de verkoop van het boek ‘Grenzeloos Sint-Laureins’.

Art. 2.- Het bedrag voor de retributie wordt vastgesteld op 25 euro per boek.
Art. 3.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient betaald te worden bij de aanvraag.
Wanneer de stukken per post worden verstuurd, zijn de verzendingskosten tevens ten laste van de
aanvrager.
Art. 4.- Bij weigering van betaling van de retributie in der minne, zal de invordering geschieden langs
burgerrechtelijke weg.
Art. 5.- Het boek kan door iedereen aangekocht worden op diverse verkooppunten van de
gemeentelijke diensten van Sint-Laureins.
Art.6.- Het gemeentebestuur kan het boek gebruiken in het kader van het geven van attenties voor
vieringen, jubilarissen en dergelijke.
Art.7.- Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Art.8.- Afschrift van deze beslissing wordt doorgestuurd naar de heer Gouverneur, in toepassing van
artikel 253 § 1 van het gemeentedecreet.
--------------Elfde voorwerp: Definitieve beslissing tot het geven van namen aan trage wegen en straten
zonder naam en de herbenaming en hernummering van 12 adressen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur en
toerisme;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2016 betreffende de principebeslissing tot
het geven van namen aan de trage wegen en straten zonder naam, en de herbenaming en
hernummering van 16 adressen;
Gelet op het openbaar onderzoek van 7 maart tot en met 7 april 2016;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 6 bezwaren en opmerkingen werden
ingediend;
Gelet op het collegebesluit van 15 april 2016 waarbij de ingediende bezwaren en opmerkingen
werden beantwoord, en waarbij het volgende werd voorgesteld:
- De huidige adressen Krabbendijk 1, Hontseindestraat 88, 90 en 92 niet te wijzigen
- Herbenaming van het straatsegment Groenstraat tussen Wildekensleegte en de
Hontseindestraat naar Groenendijk, en hernummering van de adressen Groenstraat 25 en 27
naar Groenendijk 2 en 1
- Herbenaming van de west-oost gelegen Braamdijk naar Bomlozenput
- Herbenaming van de noord-zuid gelegen Braamdijk tussen Bomlozenput en Heistraat naar
Madeleinedijk
Gelet op het tweede openbaar onderzoek van 20 april tot en met 20 mei 2016, naar aanleiding
van de 3 wijzigingen van straatnamen, voortvloeiend uit het eerste openbaar onderzoek;
Overwegende dat tijdens het tweede openbaar onderzoek geen bezwaren of opmerkingen
werden ingediend;
Gelet op het advies van het Cultureel Adviesorgaan van 18 mei 2016, waarin akkoord wordt
gegaan met de principebeslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2016;
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 merkt op dat de gemeentelijke
infoborden nog niet zo lang geleden vernieuwd werden en deze opnieuw dienen aangepast te worden;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, deelt mede dat een sticker zal gekleefd worden
op de gemeentelijke infoborden;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Definitieve beslissing inzake
naamgeving aan de trage wegen en straten zonder naam, en de herbenaming en hernummering van
12 adressen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraad stelt voor de volgende trage wegen en de straten zonder naam de volgende
namen definitief vast:

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 (weg tussen straat 6 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 stelt de volgende herbenaming en hernummering van 12 adressen definitief
vast:
- Braamdijk 1 wordt "Madeleinedijk 1"
- Krabbendijk 1A wordt "Vogelvlucht 1"
- Groenstraat 25 wordt "Groenendijk 2"
- Groenstraat 27 wordt "Groenendijk 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 15A"
- Oosthoek-Graafjansdijk 5 wordt "Vlotweg 24A"
- Oosthoek-Graafjansdijk 6 wordt "Vlotweg 28A"
- Oosthoek-Graafjansdijk 7 wordt "Vlotweg 35A"
Art.3.- De gemeenteraad stelt de herbenaming van de volgende straten definitief vast:
- Het gedeelte Braamdijk ten zuiden van het Leopoldkanaal dat noord-zuid georiënteerd is (vanaf
het Leopoldkanaal tot aan de Heistraat) wordt volledig "Madeleinedijk"
- Het gedeelte Braamdijk ten zuiden van het Leopoldkanaal dat west-oost georiënteerd is (tussen
Bomlozenput en Christoffelpolder) wordt "Bomlozenput"
- Het gedeelte Groenstraat tussen de Hontseindestraat en Wildekensleegte wordt "Groenendijk"
Art.4.- De herbenamingen en hernummeringen uit art. 2 en 3 worden ingevoerd vanaf 1 januari 2017.
Art.5.- De bewoners van de 12 adressen die wensen gebruik te maken van de Verhuisdienst van
bpost, kunnen aan het gemeentebestuur de terugbetaling vragen van de kosten van de tweede
periode van 4 maanden Verhuisdienst (de eerste periode van 4 maanden Verhuisdienst zijn gratis,
omdat het adres wordt gewijzigd door het gemeentebestuur). Na voorlegging van het betalingsbewijs
van de tweede periode van 4 maanden Verhuisdienst, betaalt het gemeentebestuur dit bedrag
eenmalig terug.
Art.6.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
--------------Twaalfde voorwerp: Welzijnsband Meetjesland. – Jaarrekening 2015. – Kennisname.
-

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen.

De deelnemende OCMW’s moeten 20.000 euro meer bijdragen voor Sociale Bijstand dan
gebudgetteerd. Dit is te wijten aan het wegvallen van de gesco subsidies voor administratief
medewerkeer waardoor de kostprijs voor deze medewerker sterk toegenomen is en aan het feit dat de
opbrengsten uit de collectieve schuldenregeling iets minder snel stegen dan gebudgetteerd was.
De bijdrage voor het OCMW Sint-Laureins bedraagt in 2015 12.943,87 euro, tegenover 12.809,73
euro in 2014;
Gelet op het schrijven dd. 11.05.2016 van Welzijnsband Meetjesland, waarbij de jaarrekening
2015 ter kennisname wordt overgemaakt;
Gelet op de jaarrekening 2015, opgesteld door de financieel beheerder van de vereniging en
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 22.03.2016;
Overwegende dat het een rekening betreft over een werkperiode gaande van 01 januari 2015
tot 31 december 2015;
Overwegende dat de balans in activa en passiva een evenwicht vertoont van 116.586,36 euro
(geconsolideerd, zonder interne rekening-courant);
Overwegende dat het resultaat van de gewone activiteiten op -3.190,22 euro uitkomt omwille
van de specifieke werking van de vereniging, waarbij de tekorten tussen ontvangsten en de uitgaven
van de vereniging worden gefactureerd aan de deelnemende OCMW’s;
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 de jaarrekening
volgt als het OCMW;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2015 van Welzijnsband Meetjesland.
Een afschrift zal worden overgemaakt aan Welzijnsband Meetjesland, Visstraat 16, 9900 Eeklo.
--------------Dertiende voorwerp: Gemeente. – Jaarrekening 2015. – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën. Hij bedankt de
financieel beheerder en zijn personeel voor het degelijk opgemaakt document;
Gezien, overeenkomstig artikel 174§1 van het gemeentedecreet, ieder gemeenteraadslid een
exemplaar van de jaarrekening voor het jaar 2015 heeft ontvangen;
Overwegende dat, uit de jaarrekening 2015 opgemaakt door de heer Fredy Van de Velde,
financieel beheerder, blijkt dat de ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2015 goed geregeld zijn
en er geen inschrijvingen voorkomen welke tot opmerkingen aanleiding geven;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen:
1. Er is een lening aangegaan van 1.200.000 euro: hij vraagt aan welk percentage werd geleend en
de looptijd van de lening;
2. Relighting sporthal Watervliet?: deze werken zijn niet uitgevoerd. Is er iets voorzien in het budget
2016?
3. Fietspad Sint-Jan-in-Eremo: op pagina 10 staat vermeld tot aan het centrum Bentille. Dit moet zijn
tot aan het centrum Sint-Jan-in-Eremo;
4. Sociale kavel in de Jeronymus Lauwerijnstraat: stand van zaken;
5. Milieupark: stand van zaken
6. Pagina 69 exploitatierekening: werkingssubsidies 3.2.: in de jaarrekening 2013 en 2014 staat een
bedrag ingevuld van 88.278,16 euro, in 2015: 0,00 euro. Hij vraagt enige verduidelijking;
Op deze vragen wordt als volgt geantwoord:
Door schepen Hugo Coene:
1. De lening is aangegaan tegen een rentevoet van 1,83% vast en niet herzienbaar;
2. De relighting sporthal Sint-Laureins is uitgesteld, de relighting van de sporthal in Watervliet is
voorzien in 2016;
3. De opmerking is correct en zal aangepast worden;
5. De akte wordt volgende week dinsdag ondertekend. Het bedrag is door de gemeente Kaprijke
reeds gestort;
Door schepen Johan Francque:
4. De sociale kavel in de Jeronymus Lauwerijnstraat is nog niet verkocht. Na de verlofperiode zal er
opnieuw een gesprek plaatsvinden om verdere mogelijkheden te bekijken;

Door de financieel beheerder:
6. Het bedrag betreft de Eliaheffing. Door toezicht werd medegedeeld dat dit bedrag diende geboekt
te worden onder “belastingen”;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeente. - Jaarrekening 2015. –
Vaststelling”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De jaarrekening 2015 bestaande uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening, de
financiële toestand, de exploitatierekening, de investeringsrekening, de liquiditeitenrekening, de
balans, de staat van opbrengsten en kosten, wordt vastgesteld.
Art.2.- De balans heeft een totaal van 44 539 326.89 euro.
Art.3.- De staat van opbrengsten en kosten vertoont een resultaat van 1 507 180.66 euro.
Art.4.- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse Overheid – Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, Afdeling Oost-Vlaanderen, Dienst 23 – lokale besturen, Begroting en
rekeningen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en aan de financiële dienst.
--------------Voor de aanvang van de besloten zitting vraagt de voorzitter aan de gemeentesecretaris, om de
vergaderzaal te verlaten.
De voorzitter vraagt om volgend agendapunt toe te voegen:
“Machtiging aan de gemeentesecretaris om de titel “ere-gemeentesecretaris” te voeren”.
Artikel 29 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 bepaalt dat een punt dat niet op de agenda
voorkomt, niet in bespreking mag gebracht worden, behalve in spoedeisende gevallen;
De motivering van de spoedeisendheid is het feit dat de huidige gemeentesecretaris met ingang
van 01.09.2016 op pensioen gaat.
Gezien op het einde van huidige gemeenteraadszitting, de uit dienst tredende secretaris gehuldigd
wordt, wil de gemeenteraad haar bij deze gelegenheid machtiging verlenen om de titel van “eregemeentesecretaris” te voeren als blijk van waardering voor haar jarenlange inzet als
gemeentesecretaris van de gemeente Sint-Laureins;
De voorzitter vraagt de stemming voor de toevoeging van bovenvermeld agendapunt;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
De gemeenteraad is akkoord om volgend agendapunt toe te voegen aan de dagorde: “Machtiging aan
de gemeentesecretaris om de titel “ere-gemeentesecretaris” te voeren.
Het toegevoegd punt zal besproken worden als eerste agendapunt van de besloten zitting.
--------------BESLOTEN VERGADERING:
Toegevoegd agendapunt:
Veertiende voorwerp: Machtiging aan de gemeentesecretaris om met ingang van 01.09.2016 de
titel “ere-gemeentesecretaris” te voeren.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Aan mevrouw Linda Lippens, gemeentesecretaris, wordt machtiging verleend om vanaf
01.09.2016 de titel van “ere-gemeentesecretaris” te voeren.
--------------Vijftiende voorwerp: Aanstellen waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar.
Besluit:
Art.1.- Mevrouw Saskia Van Autreve, administratief medewerker, wordt met ingang van 1 juli 2016
aangesteld als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar tot de indiensttreding van de nieuwe
stedenbouwkundige ambtenaar en maximaal voor een periode van 18 maanden.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het personeelslid en aan de financiële
dienst.
--------------Zestiende voorwerp: Gecoro. – Wijzigen vaste secretaris.
Besluit:

Art.1.- Mevrouw Saskia Van Autreve, waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar, wordt met ingang
van 1 juli 2016 benoemd als vaste secretaris van de Gecoro.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het personeelslid en aan de voorzitter van
de Gecoro, de heer Luc Groosman, Leemweg 71, 9980 Sint-Laureins.
--------------Zeventiende voorwerp: Uitoefenen van het ambt van gemeentesecretaris door de secretaris
van het OCMW.
Besluit:
Art.1.- Vanaf 01 september 2016 neemt mevrouw Linda Turpyn, huidige OCMW-secretaris het ambt
van gemeentesecretaris op.
Art.2.- Tijdens de periode van 01 juli 2016 tot en met 31 augustus 2016 zal de OCMW-secretaris de
gemeentesecretaris bijstaan in de vervulling van haar taken en de uitoefening van haar
bevoegdheden. De huidige gemeentesecretaris behoudt de volheid van haar bevoegdheden als
gemeentesecretaris tot en met 31 augustus 2016.
Art. 3.- Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het betrokken personeelslid, de
voorzitter van het OCMW en aan de financiële dienst.
--------------Achttiende voorwerp: Eedaflegging gemeentesecretaris.
De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij mevrouw Linda Turpyn, OCMWsecretaris, op 01 september 2016, het ambt van gemeentesecretaris opneemt;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 07.06.2016 waarbij mevrouw Turpyn uitgenodigd wordt
om de eed af te leggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad;
Mevrouw Linda Turpyn legt volgende eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”;
Van deze eedaflegging wordt een proces-verbaal opgemaakt.
--------------Achttiende voorwerp: Goedkeuren notulen van de vergadering van 19.05.2016.
De notulen van de vergadering van 19.05.2016, 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 21.45 uur.
---------------

