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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Eedaflegging gemeentesecretaris;
2. Overname door het gemeentebestuur van de erfpacht tussen kerkfabriek SintLaurentius en OCMW Sint-Laureins betreffende de oude pastorij, Leemweg 5 te
9980 Sint-Laureins;
3. Slependammepolders. – Waarborg lening ten bedrage van 150.000 euro;
4. Beheerscomité MIMENO. – Mededeling aanduiding voorzitter en secretaris;
5. Algemeen Politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins. – Wijzigen en aanvullen
van Hoofdstuk 4: “Ophalen en inzamelen huishoudelijke afvalstoffen”;
6. Inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) op het
containerpark: overdracht van bevoegdheid;
7. Gemeentelijk onderwijs. – Goedkeuren beginselverklaring neutraliteit;
8. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Goedkeuren schoolreglement
omvattende:
1. Pedagogisch Project
2. Schoolreglement
3. Infobrochure;
9. Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang. - Goedkeuring;
10. Uitrol elektrische infrastructuur. – Bekrachtiging collegebesluit dd. 29.07.2016 inzake
de principebeslissing organisatie, opmaak aanbestedingsprocedure en opvolging van
de uitvoering;
11. Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf door de gemeente SintLaureins, OCMW Sint-Laureins en politiezone Meetjesland Centrum voor elektrische
energie en aardgas voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting;
12. Opdrachthoudende verenigingen Imewo en Eandis Assets. – Buitengewone Algemene
Vergaderingen 03.10.2016: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger;
13. OCMW-Jaarrekening 2015. – Aktename;
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie
14. Fouten in opening offertes nieuwbouw school Sint-Laureins;
15. Herhaaldelijke vraag naar internet voor jeugdhuis en jeugdbeweging;
16. Onderwijs: graadsklassen in Watervliet;
17. Huur containers voor school de Regenboog te Sint-Laureins;

18. Voorstel van een jaarlijks actie ‘verkeersveiligheid’ bij start van het schooljaar;
19. Schoolstructuur: terug wijziging in schoolverantwoordelijken?
20. Waterproblematiek kruispunt Langeweg/Dosweg;
21. Snoeien van onderkant bomenrij Brouwersweg?
22. Perceel oud milieupark;
23. Zonnebos.
BESLOTEN VERGADERING:
24. Aanstellen waarnemend gemeentesecretaris.
--------------Eerste voorwerp: Eedaflegging gemeentesecretaris.
Overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet van 15.07.2005, neemt de heer
Jelle Boelens, gemeenteraadslid, het ambt van secretaris waar gedurende de behandeling
van dit agendapunt.
De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.06.2016 waarbij mevrouw Linda Turpyn,
OCMW-secretaris, op 01 september 2016, het ambt van gemeentesecretaris opneemt.
Overwegende dat mevrouw Turpyn tijdens de gemeenteraadszitting van 16.06.2016 de
voorgeschreven eed heeft afgelegd in handen van de voorzitter van de gemeenteraad in
besloten vergadering.
Gelet op artikel 77 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 dat bepaalt dat, voor ze het
ambt opnemen, de gemeentesecretaris, tijdens een openbare vergadering van de
gemeenteraad, de eed aflegt in handen van de voorzitter.
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 30.08.2016 waarbij mevrouw Turpyn uitgenodigd
wordt om de eed af te leggen in openbare vergadering, 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.
--------------Tweede voorwerp: Overname door het gemeentebestuur van de erfpacht tussen
kerkfabriek Sint-Laurentius en OCMW Sint-Laureins betreffende de oude
pastorij, Leemweg 5 te 9980 Sint-Laureins.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Gelet op de akte ‘Erfpacht’ dd. 23.03.2006, opgemaakt door de heer Philip Bauwens, notaris
te 9990 Sint-Laureins, betreffende de erfpacht door de kerkfabriek Sint-Laurentius aan het
OCMW Sint-Laureins voor de eigendom gelegen te 9980 Sint-Laureins, Leemweg 5.
Overwegende dat de erfpacht werd toegestaan voor een duur van 33 jaar te rekenen vanaf
01.01.2006 – zijnde tot en met 31.12.2039, mits een betaling van 6.000 euro per jaar, met
jaarlijkse indexatie.
Overwegende dat het gebouw Leemweg 5, tot en met 31.12.2014 werd gebruikt als Lokaal
Opvanginitiatief en dat dit gebouw sedert 01.01.2015 tijdelijk niet langer door het OCMW
werd gebruikt naar aanleiding van de stopzetting van de dienstverlening Lokaal

Opvanginitiatief met ingang van 01.01.2015. De OCMW – raad besliste op 8 oktober 2015
tot heropstart van het LOI.
Overwegende dat het OCMW beperkte mogelijkheden ziet om een functie toe te kennen aan
dit gebouw en terrein die een meerwaarde bieden voor het OCMW-beleid en/of OCMWkerntaken.
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het terrein gebruikt voor het
onderwijs en voor een petanquebaan voor de OKRA.
Overwegende dat het wenselijk is dat de erfpacht wordt overgedragen van het OCMW naar
de gemeente, en dit aan de hand van een notariële akte.
Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd. 25.06.2015, waarbij men principieel akkoord
gaat met een overdracht van de erfpacht voor het gebouw oude pastorij, Leemweg 5 te
9980 Sint-Laureins door het OCMW aan de gemeente en waarbij opdracht werd gegeven om
de juridische aspecten van een overdracht te onderzoeken.
Gelet op de beslissing van de Kerkraad van 26.06.2016 van de Kerkfabriek Sint-Laurentius
betreffende het akkoord tot overheveling van de erfpacht van het OCMW naar het
gemeentebestuur.
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 08.09.2016 waarbij men principieel akkoord
gaat met de overdracht van de erfpacht voor het gebouw “oude pastorij”, Leemweg 5 te
9980 Sint-Laureins door het OCMW aan de gemeente Sint-Laureins.
Op voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord gaat met de overdracht:
- de heer Philip Bauwens, notaris met standplaats te Sint-Laureins, aan te stellen om de
nodige administratieve handelingen in orde te brengen;
- de gemeente Sint-Laureins te verzoeken een ontwerp van huurovereenkomst voor het
gebouw voor te leggen aan het OCMW.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met
260.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen en
bedenkingen:
- De CD&V-fractie vindt het niet nuttig om de erfpacht nu al over te dragen en extra
kosten te maken, aangezien het niet zeker is of de gemeente er wel gebruik van zal
maken;
- Gaat de gemeente op die plaats infrastructuurwerken uitvoeren? Indien dit het geval is,
is het aangewezen om de duur van de erfpacht te verlengen en misschien is het beter om
het goed aan te kopen;
- Hij vraagt de reden waarom deze overname van de erfpacht nu pas aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd.
Daarop wordt geantwoord als volgt:
- Door de heer Hugo Coene, schepen: De overname van de erfpacht is in de eerste plaats
noodzakelijk voor het dossier voor de uitbreiding van de school te Sint-Laureins, meer
bepaald voor het subsidiedossier moet de gemeente eigenaar zijn van de grond.
- Door de heer Tom Lacres, schepen-voorzitter OCMW: De reden waarom dit punt nu pas
ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is te wijten aan het feit dat eind
2014 het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) werd gesloten. Naar aanleiding van de
vluchtelingproblematiek werd door Fedasil gevraagd, om het LOI terug open te stellen,
wat is gebeurd, maar het grootste deel wordt niet gebruikt door het OCMW.
Vandaar dat op 08.09.2016 door de OCMW-raad beslist werd om akkoord te verlenen
aan de overdracht aan de gemeente.

-

Door de heer Franki Van de Moere, burgemeester: De schoolomgeving ligt deels op grond
waarvan het zakelijk recht behoort tot het OCMW. Voor de subsidie van Agion voor de
bouw van de school, moet aangetoond worden dat de gemeente over het volledig zakelijk
recht beschikt van alle gronden waarop het project wordt gerealiseerd.

Raadslid Bart Van de Keere merkt op dat voor een subsidiedossier, de erfpacht een
bepaalde minimumduur moet hebben. Hij vindt het aangewezen om de duur te verlengen
met minimum 10 jaar. Tevens stelt hij voor om te overwegen om te kopen, indien
Kerkfabriek geïnteresseerd is. In ieder geval roept hij op om voor de erfpacht een
voldoende lange termijn te voorzien.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming van het agendapunt: “Overname door gemeentebestuur
van erfpacht tussen Kerkfabriek Sint-Laurentius en OCMW Sint-Laureins betreffende de
oude pastorij, Leemweg 5 te 9980 Sint-Laureins”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1- De erfpacht tussen Kerkfabriek Sint-Laurentius en OCMW Sint-Laureins betreffende
de oude pastorij, Leemweg 5 te 9980 Sint-Laureins, wordt overgenomen door het
gemeentebestuur van Sint-Laureins.
Art. 2- De gemeente zal de heer Philip Bauwens, notaris met standplaats te Sint-Laureins,
aanstellen om de nodige administratieve handelingen in orde te brengen.
Art. 3 - De gemeente zal een huurovereenkomst afsluiten voor het gebouw, Leemweg 5,
9980 Sint-Laureins.
De modaliteiten van deze huurovereenkomst zullen ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd worden.
Art. 4 - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
- Kerkfabriek Sint-Laurentius, Dorpsstraat 107, 9980 Sint-Laureins
- OCMW Sint-Laureins, Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins
- De heer Philip Bauwens, notaris, Leemweg 63, 9980 Sint-Laureins.
--------------Derde voorwerp: Slependammepolders. – Waarborg lening ten bedrage van
150.000 euro.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Overwegende dat de waterloop 8350 dient verplaatst te worden naar het traject langs de
Vaakweg en de Smissestraat.
Overwegende dat om dit project te financieren, de Slependammepolders een lening
aangaat voor een bedrag van 150.000 euro bij Belfius, terug te betalen in 10 jaar.
Gelet op het schrijven dd. 04.07.2016 van Slependammepolders, Roze 82, 9900 Eeklo,
waarin de gemeente gevraagd wordt zich borg te stellen voor deze lening voor wat
betreft het kapitaal en de intresten.
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en
met 260.

De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of de bestaande grachten
ingebuisd worden.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat door de Vlaamse
Milieumaatschappij dit zo weinig mogelijk toestaat. Deze dienen als buffer voor de weg.
De grachten worden verbreed en moeten opgeschoven worden. Voor het opschuiven van
de bestaande grachten is een onteigening nodig. De kosten voor deze onteigening
moeten gedragen worden door de Slependammepolders. Daarvoor werd een lening
afgesloten. Voor de lening is een borgstelling nodig, die wordt gevraagd aan de
gemeente.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Slependammepolders. –
Waarborg lening ten bedrage van 150.000 euro”.
Gelet op de uitslag van stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor
de terugbetaling van alle bedragen die door Slependammepolders, met maatschappelijke
zetel Kruiskenstraat 1, 9980 Sint-Laureins, “kredietnemer”, verschuldigd zouden zijn ten
gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlinstresten
inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.
Art. 2 - Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van
hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de
kredietnemer in het kader van dit krediet en die noch mochten onbetaald blijven na een
tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborgend bestuur zal
hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de
correspondentie aan de kredietnemer.
Art. 3 - De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van dit krediet en haar eigen
leningen bij Belfius Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren
op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit
ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het
gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst
van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks-, gewest- en provinciebelastingen,
alsmede de opbrengst van gemeentebelastingen geïnd door de staat of het gewest),
hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging
in de manier van de inning van deze inkomsten.
Art. 4 - Machtigt Belfius Bank. ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de
bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en
die aan de gemeente aangerekend worden. Deze door de gemeente gegeven machtiging
geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van Belfius Bank.
Art. 5 - De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele
overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke
beschikking over haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren.
De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de
rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke
medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in
kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het
recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen
die Belfius Bank geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht
gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen
Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of
modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet.

Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te
geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald
dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch
Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de
schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen.
Art. 6 - Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, onder meer in geval van
liquidatie, onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als
interesten, reserveringscommissie, onkosten en bijhorigheden betreft, aan Belfius Bank
terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in
verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen
gevorderd worden.
Art. 7 - Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van deze
verschuldigde bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dat gaat ze de
verbintenis aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld
volledig af te betalen.
Art. 8 - Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen,
zijn – ingevolge artikel 6 juncto 9 § 3 van het K.B. van 14.01.2013 – de interesten voor
laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd, berekend zoals voorzien in artikel 69 van datzelfde K.B.
Art. 9 - Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de
toepasselijke decreten en besluiten.
Art. 10 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Slependammepolders,
Roze 82, 9900 Eeklo.
--------------Vierde voorwerp: Beheerscomité MIMENO. – Mededeling aanduiding voorzitter
en secretaris.
De gemeenteraad,
De heer Carlos Bonamie, voorzitter van de gemeenteraad, deelt mede dat de leden van
het beheerscomité, de heer Johan Francque en mevrouw Kathy Blondeel in hun midden,
hebben aangeduid respectievelijk als voorzitter en secretaris van de vereniging MIMENO.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat door de fractie
tijdens de gemeenteraadszitting van 21.04.2016, gevraagd werd om iemand van de
oppositie op te nemen in de vereniging MIMENO.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de vraag ook gesteld
is vanuit de gemeente Kaprijke. Dit is op de eerste vergadering meegedeeld om in de
toekomst te bekijken.
De gemeente Sint-Laureins zal dit opnieuw laten agenderen op de volgende vergadering.
--------------Vijfde voorwerp: Algemeen Politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins. –
Wijzigen en aanvullen van Hoofdstuk 4: “Ophalen en inzamelen huishoudelijke
afvalstoffen”.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25.06.2009, waarbij het algemeen politiereglement
voor de gemeente Sint-Laureins werd goedgekeurd, laatst gewijzigd op 22.01.2015.

Overwegend dat de inzameling van textiel in onze gemeente gebeurt via de huis-aanhuisinzameling door De Kringwinkel, de inzameling op het milieupark via een
textielcontainer geplaatst door de Kringwinkel, twee textielcontainers geplaats door De
Kringwinkel en een 13-tal andere textielcontainers geplaatst hetzij op openbaar domein,
hetzij op privé domein door verschillende private textielinzamelaars.
Overwegend dat deze laatst genoemde inzamelwijze voor wildgroei heeft gezorgd daar deze
inzamelaars soms toelatingen hebben gekregen zonder een vooropgestelde einddatum, of
soms werd voor de plaatsing van een container geen toelating gegeven.
Overwegend dat de gemeente deze wildgroei aan banden wil leggen door hierover
specifieke bepalingen op te nemen in het politiereglement.
Overwegend dat de gemeente uitsluitend textielcontainers op haar grondgebied wenst te
plaatsen op het openbaar domein en niet meer op privé-domein.
Overwegend dat de gemeente uitsluitend nog textiel wenst in te zamelen door middel van
textielcontainers afkomstig van een door OVAM erkend kringloopcentrum en de door OVAM
geregistreerde afvalinzamelaars die door de gemeente door middel van een
overheidsopdracht worden aangeduid.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en
248 tot en met 260, en later wijzigingen.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie vraagt of de locatie van de
textielcontainers reeds gekend is.
De heer Carlos Bonamie, voorzitter van de gemeenteraad, antwoordt hierop dat de locaties
gekend zijn. Eerst moet de wijziging en aanvulling van het algemeen politiereglement
worden goedgekeurd, pas daarna kunnen de volgende stappen worden ondernomen, zoals
de eigenaars van de percelen aanschrijven om de containers te laten verwijderen.
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie vraagt de nieuwe locaties voor het
plaatsen van textielcontainers.
Raadslid-Voorzitter Bonamie deelt mee dat het bestek wordt uitgewerkt.
De heer Johan Francque, schepen, besluit dat wordt voorgesteld om 7 containers te
plaatsen van de Kringloopwinkel en 7 andere, maar dat nu enkel een aanpassing van het
politiereglement moet goedgekeurd worden om de bestaande containers te kunnen
verwijderen.
Raadslid Van de Vijver vraagt of het bestek geagendeerd wordt op de gemeenteraad.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het bestek nog moet
goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De locaties zijn vrijwel allemaal gekend en
zullen aan de heer Van de Vijver overgemaakt worden.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “ Algemeen Politiereglement voor
de gemeente Sint-Laureins: wijzigen en aanvullen van hoofdstuk 4 “Ophalen en inzamelen
van huishoudelijke afvalstoffen”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:

Art. 1 - In het algemeen politiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 25 juni 2009, laatst gewijzigd op 22.01.2015, worden in hoofdstuk 4:
“Ophalen en inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, meer bepaald artikel 4.2.0.4
§12 Textiel en leder en herbruikbare goederen “ vervangen door wat volgt:
“§ 12. A. Textiel en leder
* Inzameling:
Textiel en leder wordt ingezameld:
1/ door het aan te bieden bij een door OVAM erkend kringloopcentrum.
2/ in textielcontainers die verspreid staan opgesteld op het openbaar domein, op een
domein van de Kerkfabriek of een domein van een polderbestuur.
3/ via huis-aan-huisinzameling waarvoor het college voorafgaand toestemming heeft
gegeven.
4/ door het aan te bieden op het milieupark.
Het textiel en leder mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde
fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling,
andere dan deze van het textiel en leder.
De inzameling van textiel en leder in textielcontainers op grondgebied van Sint-Laureins
is voorbehouden aan de door OVAM erkende kringloopcentra die met de gemeente een
overeenkomst hebben afgesloten en de bij OVAM geregistreerde afvalinzamelaars die
door het gemeentebestuur door middel van een overheidsopdracht werden aangeduid.
De inzameling van textiel en leder in textielcontainers op privéterrein toegankelijk voor
publiek is in ieder geval verboden, met uitzondering van de terreinen in eigendom van
de Kerkfabriek of een polderbestuur.
Afvalinzamelaars die niet door een overheidsopdracht werden aangeduid door het
gemeentebestuur en die een of meerdere textielcontainers hebben staan op privéterrein
toegankelijke voor publiek of op het openbaar domein dienen deze uiterlijk op 31 maart
2017 te verwijderen. Na deze datum zal het gemeentebestuur de textielcontainers
verwijderen op kosten en risico van de desbetreffende dienstverlener.
* Inzamelwijze:
Maximum per beurt aanbieden op het milieupark: 2 m²
§ 12. B. Herbruikbare goederen:
* Inzameling
Herbruikbare goederen worden ingezameld:
1/ door het aan te bieden bij een door OVAM erkend kringloopcentrum.
2/ ophaling aan huis op afroep bij een door OVAM erkend kringloopcentrum, waarmee
de gemeente een overeenkomst sloot.
Het staat het door Ovam erkend kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare
goederen te weigeren indien deze niet dienstig zijn voor het centrum. In dit geval
mogen de door het kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven
worden met het huisvuil, het grofvuil of metalen gemengd.
* Inzamelwijze
De herbruikbare goederen dienen aangeboden te worden op het gelijkvloers van de
woning van de aanbieder. Alle voorwerpen moeten zodanig worden aangeboden dat ze
geen gevaar opleveren voor de ophalers.
Art. 2 - Deze politieverordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de
bepalingen van het gemeentedecreet.

Art. 3 - Afschrift van deze politieverordening zal voor verder gevolg worden
overgemaakt aan de Procureur des Konings, Opgeëistenlaan 401/b, 9000 Gent, aan de
Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en aan
de zonechef van de politiezone Meetjesland centrum, Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo.
Art. 4 - Afschrift van deze beslissing zal eveneens voor kennisgeving worden
overgemaakt aan Ovam, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
--------------Zesde voorwerp: Inzameling van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA) op het containerpark: Overdracht van bevoegdheid.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu.
Gelet op het Ontwerp Lokaal afval- en materialenplan
huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval (ontwerpfase).

–

Uitvoeringsplan

voor

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IVM o.v. en de statuten van IVM.
Gelet op het schrijven van IVM dd. 2 mei 2016 met de vraag om namens de
deelnemende steden en gemeenten een gezamenlijke marktbevraging te organiseren
voor de inzameling en verwerking van volgende materiaalstromen ingezameld op het
recyclagepark: metalen/schroot, zachte folies, vlak glas, houtafval, zuiver steenpuin,
kalkhoudend afval, gemengd te storten afval, roofing & isolatiemateriaal, asbest
(verwerking en bigbag), landbouwfolie, EPS, groenafval (transport), grofvuil (transport),
harde plastics (met bloempotjes) en AEEA.
Overwegend dat voor deze opdrachten IVM op regelmatige basis marktbevragingen
organiseert.
Overwegend dat IVM op korte termijn meer uniformiteit wil nastreven voor wat betreft de
inzameling en verwerking van materiaalstromen op recyclageparken om op die manier
een gezamenlijk afval- en materialenbeleid voor de hele IVM-regio te bekomen.
Overwegend dat de uniformiteit in acceptatiecriteria van de materiaalstromen gunstige
gevolgen heeft voor de inwoners.
Overwegend echter dat onze gemeente voor de inzameling en verwerking van een groot
deel van de afvalfracties de opdracht heeft toegewezen aan Van Gansewinkel,
overeenkomstig het bestek 2013/07, dat voor deze fracties de gemeente momenteel nog
geen overdracht van bevoegdheid kan afstaan.
Overwegend dat voor de inzameling van de fractie AEEA geen opdracht aan Van
Gansewinkel is gegeven, daar deze fractie door IVM wordt ingezameld, in het kader van
een bestaande overeenkomst tussen IVM en Recupel.
Gelet op de notulen van het beheerscomité MIMENO dd. 14 juni 2016, waarin de vraag
van IVM in verband met de marktbevraging werd besproken en waarbij voor dit punt het
beheerscomité heeft besloten om uitsluitend voor AEEA een bevoegdheidsafstand te
doen.
Overwegende de vraag van IVM om een antwoord te formuleren tegen 15 juli 2016.
Gelet op het collegebesluit dd. 24.06.2016 waarbij beslist werd principieel goedkeuring te
geven om de bevoegdheid voor de organisatie van de inzameling op het milieupark en de

verwerking van AEEA over te dragen aan IVM. Deze beslissing wordt voor definitieve
bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad van september 2016.
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en
latere wijzigingen.
Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen
(2008-2015) van de Vlaamse regering d.d. 14 december 2007.
Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260, en latere wijzigingen.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, doet een oproep om het
milieupark door IVM te laten uitbaten.
Schepen Francque antwoordt dat hij voor 200% overtuigd is en dat dit terug op de
agenda staat.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Inzameling van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) op het containerpark: Overdracht van
bevoegdheid”.
Gelet op de uitslag van de stemming
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Goedkeuring te geven om volgende bevoegdheid over te dragen aan IVM:
organisatie van de inzameling op het milieupark en de verwerking van AEEA.
Art. 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
- IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo
- Gemeente Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke.
--------------Zevende voorwerp: Gemeentelijk onderwijs. – Goedkeuren beginselverklaring
neutraliteit.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs.
Ze geeft een bondige omschrijving van de principes van wat neutraliteit betekent in een
school.
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 09.06.2016 de
beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG
vzw heeft zich hierbij aangesloten.
Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet
beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het
gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. De

beginselverklaring is als bijlage toegevoegd bij dit besluit, evenals een toelichting die de
beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft.
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in
een school, een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of
agogisch project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De beginselverklaring
vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk
onderwijs, waaronder de lokale projecten een plek vinden.
Gelet op het schrijven van OVSG vzw dd. 2106.2016 waarbij gevraagd wordt om de
beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid
binnen het gemeentelijk net.
Gelet op de wet van 29.05.1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving, artikelen 6 en 6bis.
Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25.02.1997, artikelen 3, 42 en 62.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met
260.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat ze de
beginselverklaring heeft doorgenomen. De universele rechten van het kind zijn heel
algemeen weergegeven. Ze vraagt hoe dit wordt vertaald, wordt toegepast in onze school
onder andere voor wat betreft pluralisme, wereldburgerschap, duurzaamheid.
Schepen Claudine Bonamie vraagt hierbij aan de heer Rudy Van Quekelberghe, directeur
van de gemeentelijke basisschool om deze vraag te beantwoorden.
De heer Van Quekelberghe heeft als voorbeeld voor het principe van duurzaamheid
(ecologisch en toekomstgericht) aan, dat de gemeente gezonde maaltijden aanbiedt aan de
leerlingen en dat er wekelijks een fruitdag wordt georganiseerd om de leerlingen te
stimuleren meer fruit te eten.
Raadslid Annick Willems, stelt vast dat er een punt wordt geagendeerd waarvan de schepen
van onderwijs niet weet wat er concreet wordt bedoeld. Zij vraagt om de volgende keer een
actieplan voor te leggen met concretisering van de punten.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, besluit dat de gemeentelijke basisschool, een
kleine school is op een kleine gemeente waar al lang geprobeerd wordt vorm te geven door
de manier van les geven, de manier van kinderen ontvangen. Er wordt gestreefd om zo
open en zo neutraal mogelijk te zijn. Dit was in het verleden ook zo en nu ook.
Raadslid Willems vindt dit een zwakke uitleg.
Burgemeester Van de Moere besluit met de woorden: “de geest wordt voortgezet, die op
papier wordt gezet”.
De voorzitter vraagt de stemming van het agendapunt: “Gemeentelijk onderwijs. –
Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:

Art. 1 - De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, wordt
goedgekeurd.
Art. 2 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Art. 3 - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan OVS vzw, Ravensteingalerij 3
bus 7, 1000 Brussel.
--------------Achtste voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Goedkeuren
schoolreglement omvattende:
1. Pedagogisch Project
2. Schoolreglement
3. Infobrochure
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen, bevoegd voor
onderwijs.
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement
moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de
leerlingen regelt.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15.10.2015 waarbij het schoolreglement voor
de gemeentelijke basisschool Sint-Laureins wordt goedgekeurd.
Overwegende
dat
ingevolge de
gewijzigde
onderwijswetgeving,
het
huidig
schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd op
datum van 15.10.2015 dient gewijzigd te worden.
Gelet op het voorliggend schoolreglement
schoolreglement en infobrochure.

omvattende

pedagogisch

project,

Overwegende dat de wijzigingen betrekking hebben op: aantal oudercontacten,
aanwezigheden leerkrachten, bedrag maximum schoolfactuur, invulling personeel, uren
opvang, invoeging M-decreet.
Gelet op de besprekingen tijdens de personeelsvergadering dd. 14.06.2016.
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van de schoolraad dd. 21.06.2016.
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat in het voorliggend
pedagogisch project niets terug te vinden is over hoe het beginsel neutraliteit wordt
vertaald. Ze formuleert ook volgende vragen:
- Uren van aanwezigheid van de leerkrachten: wordt een onderscheid gemaakt tussen
fulltime en parttime leerkrachten?
- M-decreet: hoeveel leerlingen vallen daaronder? In vorig en huidig schooljaar?
Schepen Claudine Bonamie, antwoordt hierop als volgt:
- Iedereen is aanwezig vanaf 8u15.
- De fulltime leerkrachten blijven op school tot 15.55 uur. Dit om de ouders een
aanspreekpunt te geven.

Momenteel vallen een 3-tal leerlingen in Watervliet en 1 leerling in Sint-Laureins,
onder het M-decreet.
Raadslid Willems vraagt om dit op te nemen in het schoolreglement.
-

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijk basisonderwijs –
Schoolreglement omvattende pedagogisch project, schoolreglement en infobrochure. Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Het schoolreglement omvattende pedagogisch project, schoolreglement en
infobrochure van de Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins, wordt goedgekeurd.
Art. 2 - Het schoolreglement wordt door de directeur bij de eerste inschrijving van de
leerling en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de ouders die ondertekenen voor
kennisname.
Art. 3 - Het schoolreglement is van toepassing met ingang van 01.09.2016.
Art. 4 - Het bestaande schoolreglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 15.10.2015, wordt opgeheven.
Art. 5 - Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de
directie van de Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins.
--------------Negende voorwerp: Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
jeugdbeleid.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal
beleid kinderopvang.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2008 houdende het goedkeuren
van de statuten van het lokaal overleg kinderopvang, laatst gewijzigd door de
gemeenteraad op 17.09.2015.
Overwegende dat heden in de statuten vermeld staat dat er van elk onderwijsnet één
vertegenwoordiger van de oudercomité’s kan afgevaardigd worden naar de vergadering
van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Overwegende dat de oudercomité’s van elke school in de gemeente de kans moeten
krijgen om te zetelen in het Lokaal Overleg Kinderopvang en bijgevolg een
vertegenwoordiger kunnen sturen, met als doel een hogere betrokkenheid en dynamiek
te creëren in het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Overwegende dat de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang in die zin kunnen
aangepast worden.
Gelet op de bespreking tijdens de Algemene Vergadering van het Lokaal Overleg
Kinderopvang dd. 31.05.2016.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 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: “Kinderopvang-Lokaal Overleg
Kinderopvang – Aanpassen van de statuten”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang als bijlage gevoegd bij dit
besluit, worden goedgekeurd.
Art. 2 - De gemeenteraadsbeslissing dd. 17.09.2015 waarbij de statuten van het Lokaal
Overleg Kinderopvang worden aangepast, wordt opgeheven.
Art. 3 - De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden op de hoogte gebracht
van deze beslissing.
Art. 4 – Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Kind en
Gezin, Jubileumlaan 25, 9000 Gent.
--------------Tiende
voorwerp:
Uitrol
elektrische
infrastructuur.
–
Bekrachtiging
collegebesluit dd. 29.07.2016 inzake de principebeslissing organisatie, opmaak
aanbestedingsprocedure en opvolging van de uitvoering.
De Gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw
energiebeleid.

Claudine Bonamie,

schepen bevoegd voor

Overwegende dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 25.03.2016 tot
wijziging van het Energiebesluit van 19.11.2010, de Vlaamse distributienetbeheerders door
de Vlaamse Overheid een nieuwe openbare dienstverplichting hebben toevertrouwd
gekregen.
Deze verplichting bestaat uit:
- de opmaak van een situeringsplan van publiek toegankelijke laadpunten voor
basisinfrastructuur
- de aanbesteding, plaatsing, onderhoud en commerciële uitbating van maximaal 7.000
bijkomende laadpunten
- de oprichting van een gezamenlijke databank en loketfunctie
- de verwerking van meldingen van laadpunten
Overwegende dat de distributienetbeheerders volgens het Energiebesluit verplicht zijn om
jaarlijks een aanbesteding te organiseren voor de installatie, het onderhoud en de
exploitatie van publieke toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
Overwegende dat voor gans Vlaanderen tegen 2020 5.000 oplaadpunten geïnstalleerd
moeten worden waarvan 500 in 2016, 1.000 in 2017, 1.000 in 2018, 1.000 in 2019 en
1.500 in 2020.
Overwegende dat dit betekent dat in de gemeente Sint-Laureins, overeenkomstig een
tussen de distributienetbeheerders afgesproken situeringsplan op basis van objectieve
verdeelsleutels, twee laadpalen moeten geplaatst worden.

Overwegende dat de distributienetbeheerders ook een aanbesteding moeten organiseren
voor de installatie, het onderhoud en de exploitatie van publieke toegankelijke
oplaadpunten voor het geval particulieren die een elektrisch voertuig bezitten of gebruiken,
bij de distributienetbeheerder een aanvraag voor de plaatsing van een publiek toegankelijk
oplaadpunt indienen (= principe “paal volgt wagen”) en dit voor zover de particulier zijn
elektrisch voertuig niet thuis of aan een oplaadpunt op publiek of privaat domein op een
afstand van 500 meter kan opladen.
Overwegende dat de aanbestedingen voor de oplaadpunten georganiseerd moeten worden
rekening houdend met het principe van interoperabiliteit inzake uitbating en toepassing van
marktconforme prijzen.
Overwegende dat de distributienetbeheerder de meest aangewezen persoon is om de
aanbesteding te organiseren ten einde de realisatie van de hoger vermelde principes bij de
plaatsing van laadpalen op het grondgebied van de gemeente te kunnen verzekeren.
Overwegende dat de gemeente er ook kan voor kiezen om zelf de aanbestedingen uit te
schrijven.
Gelet op het schrijven van Eandis dd. 03.06.2016 waarbij aan de gemeenten gevraagd
wordt om vóór 01.09.2016 hun keuze mede te delen.
Gelet op het collegebesluit dd. 29.07.2016 waarbij beslist wordt om principieel de
goedkeuring te geven om de bevoegdheid voor de organisatie, de aanbesteding en de
opvolging van de uitvoering inzake de uitrol van elektrische laadinfrastructuur, over te
dragen aan Eandis.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met
260;
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of het mogelijk is om drie
laadpalen te plaatsen? en waar die dan geplaatst zullen worden?
Schepen Claudine Bonamie antwoordt hierop dat dit inderdaad mogelijk is. Twee door
Eandis en de gemeente kan er zelf ook vragen. Er zullen 2 oplaadpunten geplaatst worden
in de dorpskern.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat het plaatsen van
laadpunten binnen het concept ‘Paal volgt wagen’, duur is.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, deelt mede dat de laadpunten zo dicht
mogelijk bij de elektriciteitscabines zullen geplaatst worden.
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie vraagt of er van de gelegenheid geen
gebruik kan gemaakt worden om ook oplaadpunten voor elektrische fietsen te plaatsen. Hij
denkt dat er misschien samenwerking mogelijk is met de plaatselijk horecazaken.
Schepen Bonamie vindt dit een idee om mee te nemen.
Burgemeester Franki Van de Moere, merkt op dat er geen speciale elektrische infrastructuur
nodig is om elektrische fietsen op te laden. In de Leemweg, aan het Lokaal Opvanginitiatief,
wordt een bushalte voorzien met laadpalen voor elektrische fietsen.
Raadslid Boelens vindt het een goed idee in het kader van duurzaamheid om in de toekomst
het aantal laadpalen voor fietsen uit te breiden aan bushaltes.
De voorzitter vraagt de stemming van het agendapunt: “Uitrol van elektrische
laadinfrastructuur.
–Bekrachtiging
collegebesluit
dd.
29.07.2016
betreffende

Principebeslissing
uitvoering”.

organisatie

opmaak

aanbestedingsdossier

en

opvolging

van

de

Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Het collegebesluit dd. 29.07.2016 betreffende de uitrol van elektrische
laadinfrastructuur – Principebeslissing organisatie opmaak aanbestedingsdossier en
opvolging van de uitvoering, wordt bekrachtigd.
Art. 2 - De gemeente Sint-Laureins doet een beroep op de aanbesteding ven de diensten
van Eandis voor:
- de basisinfrastructuur publieke laadpalen:
De gemeente moet een parkingplaats voorzien per laadpunt.
Er worden geen bijkomende kosten aangerekend voor plaatsing, aansluiting en uitbating
van de paal.
- infrastructuur ‘Paal volgt wagen’:
De gemeente moet een toegewezen parkingplaats voorzien per laadpunt.
De kosten voor plaatsing en aansluiting van de paal zijn ten laste van de aanvrager.
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Art. 4 - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Eandis, c/o Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle.
--------------Elfde voorwerp: Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf
door de gemeente Sint-Laureins, OCMW Sint-Laureins en politiezone
Meetjesland Centrum voor elektrische energie en aardgas voor hun installaties
en gebouwen en de openbare verlichting.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
energiebeleid. Ze deelt mede dat 40 gemeenten kozen voor VEB, 20 voor Eandis.
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli
2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en
tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG.
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt,
en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd.
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de
gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft.
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
‘Energiedecreet’) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid (het ‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd.
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden
gewijzigd.
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd.
Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams
Energiebedrijf.
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd,
inzonderheid artikel 38.
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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals
tot op heden gewijzigd.
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden
gewijzigd.
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is
om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze.
Overwegend dat het Vlaams Energiebedrijf krachtens artikel 4, 2° van het Decreet van
15 juli 2011 optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit
en aardgas en dat het Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals
bedoeld in artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006.
Overwegend dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of
opdrachtencentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren (art 15, Wet van 15 juni 2006).
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017.
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden.
Gelet op de OCMW-raadsbesluiten dd. 08.09.2016 waarbij het contract wordt
goedgekeurd en de gemeente Sint-Laureins wordt aangeduid om dit contract in
gezamenlijke naam af te sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de
lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de
huidige energieleveranciers ten einde op te treden als facilitator voor de overgang naar
het nieuwe contract.
Gelet op het raadsbesluit van de politiezone d.d. 13.09.2016 waarbij het contract wordt
goedgekeurd en de gemeente Sint-Laureins wordt aangeduid om dit contract in
gezamenlijke naam af te sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de
lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de
huidige energieleveranciers ten einde op te treden als facilitator voor de overgang naar
het nieuwe contract.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260.

De heer Franki Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op
- dat van de 3 gemeente uit de politieraad er 2 voor Eandis kiezen, en 1, wij voor
het Vlaams Energiebedrijf. Hij vindt het interessanter dat alle 3 de gemeenten bij
dezelfde leverancier aansluiten.
- dat in het verleden, de prijsvraag gesteld werd door Streekplatform Meetjesland
voor 13 gemeenten. Hij vraagt zich af of Veneco hierin niet geïnteresseerd is.
Schepen Bonamie deelt mee dat Eeklo nog niet gestemd heeft.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat Politiezone en Eeklo
samen zouden instappen bij 1 leverancier en dat de vraag aan Veneco is gesteld. De
meeste gemeenten willen echter hun autonomie bewaren.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, deelt tot slot mede dat de financieel beheerder het
dossier heeft onderzocht en vastgesteld heeft dat VEB het goedkoopst is.
Raadslid Cornelis zegt dat later de prijzen zullen vergeleken worden. Tevens vindt hij de
onderscheiden werking een achteruitgang is voor de streek.
Burgemeester Van de Moere ne schepen Bonamie gaan akkoord met deze laatste
uitspraak.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gezamenlijke overeenkomst
met het Vlaams Energiebedrijf door de gemeente Sint-Laureins, OCMW Sint-Laureins en
Politiezone Meetjesland-Centrum voor elektrische energie en aardgas voor hun
installaties en gebouwen en de openbare verlichting”
Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Art. 1 - Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW Sint-Laureins en de
politiezone Meetjesland-Centrum op respectievelijk 08.09.2016 en 13.09.2016.
Art. 2 - Een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams Energiebedrijf voor de levering
van elektriciteit en aardgas voor de gemeente, alsook voor het OCMW en de politiezone.
Art. 3 - De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in
artikel 1 bedoelde overeenkomst.
Art. 4 - De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199,
9090 Melle, om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te
vragen bij de huidige energieleveranciers ten einde op te treden als facilitator voor de
overgang naar het nieuwe contract.
Art. 5 - De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW en de politiezone, is/zijn zelf
verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de
leveringen op hun eigen afnamepunten in de vermelde overeenkomst met het Vlaams
Energiebedrijf.
Art. 6 - In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst,
anders dan bepaald in artikel 5, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke
kosten in verhouding tot haar aandeel in de overeenkomst.

Art. 7 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle.
--------------Twaalfde voorwerp: Opdrachthoudende Verenigingen Imewo en Eandis Assets.
– Buitengewone Algemene Vergaderingen 03.10.2016: goedkeuren agenda en
bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
energiebeleid.
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas
als deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Imewo betrokken is bij de
fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist.
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 30.06.2016 van Imewo, Brusselsesteenweg 199
te 9090 Melle, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering tevens van Imewo die op 03.10.2016 plaats vindt
met volgende agendapunten:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2017
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen.
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 30.06.2016 van Eandis, Brusselsesteenweg 199
te 9090 Melle, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van Eandis Assets die op 03.10.2016 plaats vindt
met volgende agendapunten:
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve
intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het
register van de deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese
en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten
bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen
Overwegende dat op korte termijn, zich binnen het distributienetbeheer, nieuwe en
omvangrijke investeringen aandienen zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas,
Slimme Meters, e.d. Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen
vermogen aan te trekken ver onder de verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt
om te zoeken naar een nieuwe private partner die bereid is om voor lange termijn te
participeren binnen Eandis Assests.
Gelet op het feit dat, dat na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke
variabele kandidaat-private partners en een selectieprocedure waarbij 23 partijen een

reële interesse betoonden en vijf ervan op 05.02.2016 een concreet niet-bindend bod
uitbrachten, de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de raad van
bestuur als beste kandidaat werd weerhoud. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door
zijn definitief bod van 830.000.000 euro een kapitaalparticipatie van 14% binnen Eandis
Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige nettoactiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van
345.586.603,09 euro of 71,3%. Van deze meerwaarde behoort 86% aan de gemeenten.
Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met
1% per jaar dat hij verder deelneemt.
Overwegende dat SGEL 211,6 miljoen euro in het kapitaal verwerft, vertegenwoordigd
door 17.444.458 aandelen B1 en een aandeel in de winst ontvangt dat overeenstemt met
zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets.
Overwegende dat dit gepaard gaat met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in
de toelichtende nota, die onder meer volgende thema’s omvatten:
- afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk
aandeelhouderschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance
rechten’
- introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2
- modaliteiten en procedure met betrekking tot de overdracht van deze aandelen
- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen
- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten
bedrage van 211,6 miljoen eur en deel ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 miljoen
euro, waarvan 345,6 miljoen euro als ‘commerciële premie’);
- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders
voor de private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere
bestuursbeslissingen’);
- beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen
in de algemene vergadering (plafond 20% min één stem);
- verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere
beleidsbeslissingen’);
- geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend
met de nieuwe deelnemerscategorieën;
- afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de
‘commerciële premie’;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd.
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over
de agendapunten.
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het
voorstel van statutenwijzigingen.
Overwegende dat de gemeenteraad tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient
vast te stellen.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17.10.2013 houdende de aanwijzing van de
heer Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als
plaatsvervanger in de Algemene Vergaderingen van Imewo.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18.01.2013 in het bijzonder artikel 44 dat bepaalt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient herhaald te worden voor
elke algemene vergadering.

Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, 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, deelt mede dat tijdens de
voorafgaandelijke informatievergaderingen georganiseerd door Eandis, degelijke uitleg
werd gegeven over de toetreding van de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’
(SGEL) als B1 deelnemer. De fractie heeft het volste vertrouwen in deze vennootschap
en vraagt aan de gemeentelijke vertegenwoordigers om dit punt goed te keuren in de
Buitengewone Algemene Vergadering van 03.10.2016.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende
verenigingen Imewo en Eandis Assets. – Buitengewonde Algemene Vergaderingen
03.10.2016: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De bovenvermelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Imewo van 03.10.2016 wordt goedgekeurd.
Art. 2 - De bovenvermelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Eandis Assets van 03.10.2016 wordt goedgekeurd.
Art. 3 - Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de
vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende
vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- en deelnemersovereenkomst, en aan de
overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de opschortende
voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover
beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem,
Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015.
Art. 4 - Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van
de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergaderingen van 03.10.2016 te
bepalen als volgt: hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden.
Art. 5 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis Assets, ter attentie
van het secretariaat, op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
--------------Dertiende voorwerp: OCMW-Jaarrekening 2015. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen. Hij richt een
dankwoord aan de financiële dienst en personeel.
Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2015 van het OCMW, vastgesteld door de OCMWraad
dd. 09.06.2016
bestaande
uit:
de
doelstellingenrealisatie,
de
doelstellingenrekening,
de
financiële
toestand,
de
exploitatierekening,
de
investeringsrekening, de liquiditeitenrekening, de balans en de staat van opbrengsten en
kosten.

De gemeentelijke bijdrage 2015 bedraagt 464.841 euro en is binnen het bedrag zoals
opgenomen in het goedgekeurd meerjanplan.
De balans vertoont een totaal van 6.461.669,93 euro.
De staat van opbrengsten en kosten vertoont een resultaat van 322.149,98 euro.
Gelet op artikel 89 van de wet van 08.07.1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2015 van het OCMW zoals vastgesteld
door de OCMW-raad dd. 09.06.2016.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie
Veertiende voorwerp: Fouten in opening offertes nieuwbouw school SintLaureins.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Hoe is het mogelijk dat de opening van de offertes voor schoolgebouw ‘Gemeentelijke
basisschool De Regenboog” te Sint-Laureins in twee keer is gebeurd?
Toelichting: In de collegeverslagen lezen wij dat:
a) Op 11 maart een eerste keer de offertes werden geopend en dat er maar één
inschrijving was voor een bedrag van € 1.640.449,16 en
b) er op 29 maart een proces-verbaal van ingebrekestelling is gemaakt door de
technische dienst en
c) er op 8 april 2016 een tweede zitting is geweest voor de opening van de offertes en er
een tweede inschrijving was voor een bedrag van € 1.383.842,42.
Vragen:
a) Wat is de reden van deze twee zittingen?
b) Is dit en regelmatige manier van werken?
c) Moet de aanbesteding in zo een geval niet opnieuw gebeuren?
d) Bestaat de kans dat bij toewijzing aan een van de aannemers er een klacht komt voor
onregelmatigheden in de procedure?
e) Werden beide inschrijvers van dit incident op de hoogte gebracht?
f) Wat is de reactie van de beide inschrijvers?
g) Wanneer is de toewijzing van dit werk voorzien?
Voorstel van besluit:
De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om bij de
toezichthoudende overheid dit probleem te bespreken en op een volgende gemeenteraad
een verslag uit te brengen van het schriftelijk advies van de hogere overheid aangaande
deze procedurefout.
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën, geeft eerst een overzicht van de
feiten alvorens een antwoord te formuleren op de gestelde vragen:

1. Het gemeentebestuur heeft de studieopdracht toegewezen aan NV Plantec. Deze
studieopdracht bestaat uit de opmaak van de plannen, bestek en begeleiding bij de
aanbestedingsprocedure.
2. De opdracht voor het oprichten van het schoolgebouw, wordt door NV Plantec
gepubliceerd op 18.01.2016 op platform E-procurement site, het vroegere bulletin der
aanbestedingen. Door deze publicatie is het indienen van schriftelijke en elektronische
offertes toegelaten.
3. Op 11.03.2016 om 11.00 uur is opening van de ingediende prijsoffertes in het
gemeentehuis, in aanwezigheid van de NV Plantec. Er wordt één offerte ter zitting
afgegeven door de firma Canneyt.
Er wordt een proces-verbaal van opening van de prijsoffertes opgemaakt.
4. Op 11.03.2016 in de namiddag stelt NV Plantec vast dat er ook een elektronische
offerte is ingediend door de firma Braet.
Door een vergetelheid werd de controle van de elektronische indiening niet gedaan
tijdens de openbare zitting.
5. Na inwinnen van juridisch advies werd op 08.04.2016 overgegaan tot een tweede
zitting, dit is de verderzetting van de eerste zitting, waarop beide inschrijvers waren
uitgenodigd.
6. Het studiebureel Plantec ziet de twee ingediende offertes na en stelt vast:
(1) beide offertes zijn regelmatig
(2) beide offertes zijn tijdig ingediend:
1 offerte op de zitting van 11.03.2016
1 offerte elektronisch op 11.03.2016 om 10.30 uur
(3) het studiebureel stelt voor om te gunnen aan laagste regelmatige ingediende
aannemer, de firma Braet
7. De procedure tot het bekomen van subsidies vanwege Agion is sedert 01.07.2016
gewijzigd. Er is geen nazicht meer van de gunningsprocedure. Zij dienen enkel op de
hoogte gesteld te worden van de officiële beslissing van het schepencollege en een
afschrift te krijgen van de gekozen offerte.
Vervolgens beantwoordt schepen Hugo Coene de gestelde vragen:
a) De tweede zitting was noodzakelijk om de elektronische offerte volgens de
voorgeschreven regels te kunnen openen. De elektronische offerte bevindt zich
‘virtueel’ in een elektronische brandkoffer die geopend moet worden.
b) Dit is een regelmatige manier van werken maar dit is natuurlijk uitzonderlijk, maar de
wetgeving verbiedt dit niet. De elektronische inschrijving was tijdig en regelmatig
ingediend. Door deze tweede opening is de geheimhouding niet geschonden. Er zijn
geen onregelmatigheden gebeurd. De gemeente komt zo op dat ogenblijk op de best
mogelijke wijze tegemoet aan het rechtmatig belang van de inschrijver die door een
vergetelheid van een administratie zou benadeeld worden.
c) Er is geen reden tot herbeginnen van de procedure. We hebben twee rechtmatige
inschrijvers. Integendeel, bij herbeginnen zonder grondige reden zijn er wel reeds
prijzen gekend.
d) De kans dat er een klacht komt bestaat altijd maar het college denkt van niet.
Klacht door firma Canneyt, op welke grond?
 Inschrijving van firma Canneyt is niet de laagste.
 Het inroepen van een “fout” van de administratie om alzo de laagste te zijn is niet
aanneembaar.
 De firma Canneyt zou ”zonder fout” de opdracht niet hebben.
e) Beide inschrijvers werden op de hoogte gebracht van het verloop van de procedure.
f) Firma Canneyt heeft wel gedreigd om klacht in te dienen.
g) De gunning is gebeurd door het schepencollege op 08.07.2016.
Van 12.07.2016 tot 12.09.2016 heeft Agion om het dossier te behandelen.
Wegens het bouwverlof werd de bekendmaking op 09.08.2016 overgemaakt aan de
firma Canneyt.
De periode voor indienen van beroep bij de Raad van State liep van 10.07.2016 tot en
met 25.08.2016

Op 26.08.2016 werd de firma Braet schriftelijk op de hoogte gebracht van de gunning.
Raadslid Van de Keere vraagt aan wie juridisch advies werd gevraagd?
Schepen Coene antwoordt hierop dat juridisch advies werd gevraagd bij “Public
Procurement Management”, de heer Bert Baeyens.
Raadslid Van de Keere is tevreden met de gegeven uitleg. Het geformuleerd voorstel van
besluit vervalt.
--------------Vijftiende voorwerp: Herhaaldelijke vraag naar internet voor jeugdhuis en
jeugdbeweging.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Er werd reeds herhaalde malen gevraagd om voor het jeugdhuis Opsenter te voorzien in
een degelijk werkende internetverbinding. Door de bevoegde schepen werd toen
inderdaad de nood aan een internetconnectie erkend. Tevens werd de indruk gewekt dat
hieraan zou worden verholpen. Echter tot op heden is nog geen enkele verandering
zichtbaar op het terrein. Intussen blijkt dat ook de KAJ te Watervliet geen verbinding
heeft, iets wat door de mensen daar als een groot ongemak wordt ervaren, te meer door
het groeiend aantal leden.
Vraag:
Is het mogelijk om eindelijk te voorzien in een degelijk werkende internetverbinding voor
het jeugdhuis en de KAJ?
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor ICT, antwoordt hierop dat voor wat het
Jeugdhuis Opsenter betreft, de nieuwe Telenet-kabel werd aangelegd. Telenet moet deze
aansluiten en een modem plaatsen. Dit zou volgende week gebeuren. Daarna moet de
gemeente de kabel doortrekken naar het jeugdhuis en de bibliotheek.
Voor wat de KAJ Watervliet betreft, werd nog geen formele vraag gesteld. Dit kan
gebeuren via de jeugdconsulent. Er zal dan geëvalueerd worden of een
internetaansluiting noodzakelijk is.
De heer Luc Van de Vijver deelt mee dat de KSA in Bentille ook internet heeft en dat er
toch geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de verschillende jeugdbewegingen.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor jeugd, zal dit op de agenda plaatsen
van de Jeugdraad
--------------Zestiende voorwerp: Onderwijs: graadsklassen in Watervliet.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Aan de inwoners van Watervliet werd via de ‘nieuwsbrief GBS regenboogschool’
medegedeeld dat voortaan in het lager onderwijs in Watervliet er zal gewerkt worden
met graadsklassen. Daarin wordt uitdrukkelijk een motivering gegeven dat graadsklassen
helemaal niet nadelig zijn, integendeel, eerder een TROEF.

Vragen:
a) Waarom is men overgestapt op dit principe?
b) Hoeveel leerlingen zijn in de lagere school in Watervliet gestart en hoeveel zitten er in
elke klas van elke leerjaar en hoeveel uren lesgever worden daarvoor ter beschikking
gesteld van deze vestiging?
c) Hoeveel leerlingen zijn in de lagere school in Sint-Laureins gestart en hoeveel zitten
er in elke klas van elk leerjaar en hoeveel uren lesgever worden daarvoor ter
beschikking gesteld van deze vestiging?
d) Waarom wordt als dit toch beter is, het principe van graadsklassen enkel in Watervliet
toegepast en niet in Sint-Laureins?
e) Is dit een officiële vergadering overlegd met leerkrachten, directeur en
vertegenwoordiging van ouders en kan ons dag verslag op voorhand bezorgd worden?
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, antwoordt hierop het
volgende:
a) We zijn overgestapt op dit principe omdat er in Watervliet steeds minder leerlingen
zijn. Het is een aanpassing voor de leerkrachten, maar er wordt taakgerichter
gewerkt. De kinderen zijn veel zelfstandiger. Graadsklassen zijn een troef.
b) De vestigingsplaats Watervliet telt 62 leerlingen, de vestigingsplaats Sint-Laureins telt
86 leerlingen lager onderwijs en 33 kleuters.
Onze school beschikt in totaal over 229 lestijden, daarvan worden er 97 lestijden
toegekend aan Watervliet en 132 aan Sint-Laureins.
De 97 lestijden in Watervliet worden als volgt ingevuld: 44 apart, 4 co-teaching en 49
lestijden samen.
Ook de zorgcoördinator van Sint-Laureins springt bij gedurende 2 dagen in de week.
De verslagen en een overzicht van het aantal leerlingen per klas worden overgemaakt
aan mevrouw Willems.
d) Vorig jaar werd dit reeds opgestart in Watervliet en er wordt bekeken of dit ook
mogelijk is om dit door te trekken naar Sint-Laureins.
e) Het overstappen op graadsklassen werd besproken tijdens de personeelsvergadering
van 14.06.2016 en tijdens de schoolraad op 21.06.2016. Verslagen van deze
vergaderingen worden overgemaakt aan mevrouw Willems.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie vraagt hoe dit verder zal
aangepakt worden. De gemeente moet trachten te voorkomen dat het leerlingenaantal
daalt. Steeds meer kinderen uit Watervliet gaan ergens anders naar school. Het nieuwe
schoolgebouw werd niet gerealiseerd, dit is een pijnlijke vaststelling. Als bestuur moet
men er in geloven.
Schepen Claudine Bonamie antwoordt hierop dat er jonge, nieuwe leerkrachten in
Watervliet lesgeven. Er is een goed team werkzaam. Er gebeurde vorig jaar ook een
enquête bij de ouders. De info heeft geleid tot actiepunten voor dit schooljaar.
Raadslid Annick Willems vraagt tot slot hoe de instroming is van de kleuters naar de
lagere school.
De gegevens zullen aan mevrouw Willems worden meegedeeld. De heer Van de Keere
deelt mee dat deze cijfers zullen opgevolgd worden.
--------------Zeventiende voorwerp: Huur containers voor school de Regenboog te SintLaureins.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:

Voor de deelgemeente Sint-Laureins worden nieuwe containers gehuurd voor de school.
Vragen:
a)
b)
c)
d)

Hoeveel containers zullen gehuurd worden?
Hoeveel zijn er thans al in gebruik?
Voor welke duur zullen deze gehuurd worden?
Wat is de totale prijs van huur, ingebruikstelling, … die tot nu toe besteed is aan de
huur van containers en wat is de raming voor de rest van de voorziene huur?
e) Is daarvoor in het budget voldoende geld voorzien?
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, antwoordt hierop het
volgende:
a) Er zijn in totaal 7 units gehuurd, 2 die dienst doen voor de kinderopvang en 5 voor de
refter.
b) Alle units zijn momenteel in gebruik.
c) De containers worden gehuurd voor een periode van 18 maanden.
d) De prijs voor de huur bedraagt totaal 27.807,68 euro, incl. btw:
levering van de containers:
2.693,00 euro, excl. btw
huur/maand:
1.181,87 euro, excl. btw
afbraak van de containers:
2.267,00 euro, excl. btw
e) De kosten worden betaald met het budget voorzien voor het project van de school.
Een aanpassing van het budget zal nodig zijn.
De cijfers zullen bezorgd worden aan mevr. Willems.
--------------Achttiende voorwerp: Voorstel van een jaarlijkse actie ‘verkeersveiligheid’ bij
start van het schooljaar.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Recent werd een groot verkeersonderzoek gedaan door een krant over geheel
Vlaanderen. Voor Sint-Laureins werd ‘de chaos van fietsers en wagens in de Dorpsstraat
door de lezers van de krant als uiterst gevaarlijk naar voor geschoven’. De intentie is om
maatregelen te nemen om de veiligheid te verhogen.
Doch ook regelmatige sensibilisatie naar verkeersveilig gedrag is belangrijk.
Verschillende jaren werd er bij aanvang van een nieuw schooljaar een actie
‘verkeersveiligheid’ georganiseerd aan/voor de scholen, door het toenmalige
gemeentebestuur als bv. de plaatsing van fluopotloden aan de schoolpoort, het bezorgen
van fluohesjes aan de schoolgaande jeugd, fietshelmen, fietslichtjes aan de leerlingen
enz.. Dit gebeurt reeds enkele jaren niet meer.
Voorstel van beslissing:
Jaarlijks wordt bij de start van een nieuw schooljaar een sensibiliserende actie
verkeersveiligheid door de gemeente opgezet.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, merkt op dat er veel
gedaan wordt om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verbeteren.
Via een brief worden de ouders opgeroepen om verkeersouders te worden die onder
andere instaan voor de controle op het dragen van fluohesjes en helmen.
Elke dag worden de leerlingen tweemaal gecontroleerd door een leerkracht op het dragen
van fluohesjes en helmen. Na drie negatieve vaststellingen worden de ouders verwittigd.

De politie komt jaarlijks veiligheidslessen geven voor de leerlingen
Er wordt jaarlijks een fluodag georganiseerd
Elk kind dat ingeschreven wordt in de school, krijgt een hesje.
Bij het begin van ieder schooljaar wordt een schrijven gericht aan de Vrije Scholen met
de vraag hoeveel fietshelmen er nodig zijn. Per helm wordt een kostprijs van 2 euro
aangerekend.
Het puntensysteem werkt goed.
De fluopotloden zijn niet meer te vinden.
Ze besluit dat veiligheid elke dag moet aan bod komen en niet alleen op de eerste
schooldag.
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V vraagt zeer speciale aandacht voor
veiligheid op de eerste schooldag.
Mevrouw Claudine Bonamie deelt mee dat dit ook gebeurt.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat verkeersacties er
ook zijn om anderen bewust te maken en chauffeurs aan te zetten tot veilig rijgedrag.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt de stemming over dit
agendapunt.
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 over het voorstel van beslissing: “Jaarlijks wordt bij de
start van een nieuw schooljaar een sensibiliserende actie verkeersveiligheid door de
gemeente opgezet”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Het voorstel van beslissing: “Jaarlijks wordt bij de start van een nieuw
schooljaar een sensibiliserende actie verkeersveiligheid door de gemeente opgezet”,
wordt goedgekeurd.
--------------Negentiende
voorwerp:
Schoolstructuur:
terug
wijziging
in
schoolverantwoordelijken?
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Op de gemeenteraad van september 2015 lichtte de schepen van onderwijs de nieuwe
schoolstructuur toe waarbij zou gewerkt worden met 3 schoolverantwoordelijken
(schoolcoaches) geargumenteerd vanuit haar vaststelling “dat het takenpakket voor de
directeur te zwaar weegt en administratieve ondersteuning noodzakelijk is”. “Een goede
organisatie is zeker noodzakelijk”.
Gedurende het schooljaar werden echter reeds snel wijzigingen in de samenstelling van
het team van schoolverantwoordelijken doorgevoerd en uiteindelijk werd meegedeeld dat
de structuur van coaches wordt stopgezet op het einde van het schooljaar, omdat het
niet goed functioneert. De goede organisatie is blijkbaar nog niet gevonden. Bij aanvang
van dit schooljaar is er terug een andere schoolstructuur opgestart.
Vraag:

Hoe is de schoolstructuur nu opgebouwd?
Wat is het takenpakket van de schoolverantwoordelijken of beleidsondersteuners?
Wat is het verschil tussen beide?
Vorig jaar werd door de CD&V-fractie de vraag gesteld om functiebeschrijvingen op te
maken net om duidelijkheid in het takenpakket en continuïteit in de schoolstructuur te
realiseren. Zijn deze functiebeschrijvingen ondertussen opgemaakt? Is er een
functieomschrijving van ‘beleidsondersteuner’?
Ook de evaluatieprocedure zou verder uitgewerkt worden. Hoe zit dit ondertussen met de
uitwerking hiervan?
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, antwoordt hierop het
volgende:
In het schooljaar 2015-2016 werd gewerkt met schoolcoaches: 1 in Watervliet en 2 in
Sint-Laureins. Die hebben goed gewerkt en veel bereikt.
De taak van schoolcoach is te zwaar bij de taak van leerkracht met daarnaast de taak
van jonge moeder. Op hun vraag werd dit stopgezet.
Momenteel is er een zorgcoördinator fulltime in dienst, die deels werkt als
zorgcoördinator en deels als beleidsmedewerker die ondersteuning biedt aan de directie.
Er is een functiebeschrijving opgemaakt voor de directeur en voor de beleidsmedewerker.
Een evaluatieprocedure bestaat binnen het onderwijs, maar werd hier niet toegepast.
Deze zal in het huidige schooljaar opgestart worden. Ook de functiebeschrijving per
leerkracht zal uitgewerkt worden.
Mevrouw Willems stelt de vraag: ”De functiebeschrijvingen moeten nog uitgewerkt
worden?”
Mevrouw Bonamie antwoordt: “Die zijn er maar moeten nog aangepast worden met
specifieke taken”.
Mevrouw Willems deelt mee dat vorig jaar de dubbele rol te zwaar was.
Mevrouw Bonamie stelt dat er wel goed werk werd geleverd.
Mevrouw Willems stelt dat het geen goede keuze was.
Mevrouw Bonamie zegt dat dit juist is.
--------------Twintigste voorwerp: Waterproblematiek kruispunt Langeweg/Dosweg.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Bij hevig regenweer loopt het kruispunt Langeweg/Dosweg regelmatig onder water. Het
regenwater kan daar niet weg, zeker bij langdurige natte periodes.
Vraag:
Kan worden verholpen aan het onder water lopen van het kruispunt Langeweg/Dosweg?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat hij ter plaatse is
geweest met het diensthoofd van de technische dienst, de heer Maarten Schuermans. Er
is een bestek opgemaakt voor het aanbrengen van grasdallen in de Langeweg. Het is de
bedoeling om een drainagebuis aan te leggen met uitloop in een of andere waterloop. Dit
is nog een zoektocht. Tevens wil men alles uitvoeren in één werk.
Deze werken zullen kaderen in het Plattelandsfonds.
--------------Eénentwintigste voorwerp: Snoeien van onderkant bomenrij Brouwersweg?

De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
De takken van de bomen in die bocht hangen zeer laag wat het zicht bemoeilijkt. Dit kan
zorgen voor gevaarlijke situaties
Voorstel van beslissing:
De bomenrij in de S-bocht van de Brouwersweg aan de onderkant zal worden gesnoeid
zodat het zicht in die bocht verbetert.
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu, stelt de vraag wie moet dat
snoeien? En hij leest de nota voor van de milieuambtenaar “In de bijlage met foto’s is te
zien dat de populieren die daar staan al fel zijn uitgegroeid. De onderste takken zijn niet
opgesnoeid maar hangen niet over de openbare weg. Derhalve leidt dit niet tot
gevaarlijke situaties. De takken hangen wel over de wegberm. Wie daar genoodzaakt is
om iemand te kruisen, kan eventueel moeilijkheden ondervinden.
Dit punt was vorige dinsdag geagendeerd op het Dagelijks Bestuur van de Milieuraad.
De bomen zijn niet door de gemeente geplant en dienen dus ook niet door de gemeente
te worden onderhouden. Het gaat om privé-eigendom, de eigenaar zal gecontacteerd
worden met de vraag om de bomen te snoeien of te kappen.
Raadslid Jelle Boelens is tevreden met dit antwoord. Er dient niet meer gestemd te
worden.
--------------Tweeëntwintigste voorwerp: Perceel oud milieupark.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
De uitbating perceel oud milieupark is in handen van het Regionaal Landschap, zij gaven
het op hun beurt door aan een schapenhouder. In de gemeenteraad van 17 september
2015 werd de verwaarlozing van de schapen besproken en een voorstel gedaan om het
perceel aan te planten met bomen.
Aangezien de schaapherder zijn schapen heeft weggehaald blijft het perceel
verwaarloosd achter.
Vraag:
Is het beheer nog in handen van het Regionaal Landschap? Zo ja, wat is hun bedoeling
met het perceel in de toekomst? Kan het onderhoud van het perceel spoedig gebeuren?
De heer Carlos Bonamie, voorzitter van de gemeenteraad, antwoordt hierop dat het
perceel oud milieupark sedert 2003 in beheer is van Regionaal Landschap Meetjesland.
RLM was laattijdig op de hoogte van het vertrek van de schapen. RLM is bereid om, nu
blijkt dat er niet langer schapen grazen, de overeenkomst te herbekijken. Hun vraag is
om met het schepencollege te bespreken wat nu verder met dit perceel moet gebeuren.
Het perceel weiland maakt deel uit van het Beschermd Landschap. Men kan er niet
zomaar van alles doen. En verwijst naar het ministerieel besluit van 1994 – artikel 6. De
Heer Bonamie zal contact opnemen met RLM.
Raadslid De Greve deel mee dat men er geen bomen mag planten.
De heer Bonamie beaamt dat dit inderdaad niet kan. Er is heel weinig mee te doen,
maximaal enkele struiken aanplanten.

Raadslid Patrick De Greve merkt op dat er verschillende mogelijkheden zijn, onder
andere begrazing door RLM of door de gemeente.
De heer Bonamie deelt mee dat men begrazing enkel kan verder zetten met ernstige
mensen die de dieren beschermen.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat er destijds
contacten zijn geweest met het provinciaal sportcentrum De Boerekreek. Zij hebben hooi
nodig voor hun paarden. Misschien is het mogelijk om met de provincie te bespreken om
zij dit perceel wensen te onderhouden, te hooien.
De heer Bonamie vraagt zich af of het stuk geklasseerd is?
--------------Drieëntwintigste voorwerp: Zonnebos.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
De Zonnebos (een deel) zou onlangs verkocht zijn aan Natuurpunt. Er zou een akkoord
zijn tussen de gemeente en Natuurpunt aangaande het openstellen naar de bevolking
toe.
Vraag naar toelichting. Is er een schriftelijk akkoord en wat is de inhoud ervan?
Heeft de gemeente overwogen om zelf het bos aan te kopen?
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu, antwoordt hierop dat Natuurpunt
overweegt om het zonnebos aan te kopen. Er is nog geen akkoord, maar er zijn wel
besprekingen lopende.
Een aankoop in samenwerking met de gemeente is een vraag van het verleden.
Onderhoud vraagt veel tijd en werk. De vraag is: ”Hoe ziet Natuurpunt dit?”. Daartoe
vinden momentele gesprekken plaats.
In de toeristische raad is besproken wat de mogelijkheden zijn. Indien de gemeente dit
zou aankopen, is er heel veel werk om dit te onderhouden.
Natuurpunt is een vzw en zou het openstellen voor het publiek.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mee dat hij ter plaatse ging
kijken en doet een aantal vaststellingen. Hij vraagt zich af hoe het zit met het karrespoor
rondom rond het bos. Is dit privé-grond of openbare weg. Hij raadt aan om dit na te
kijken in de atlas buurtwegen.
Tevens stelt hij de vraag of de vijver mee aangekocht wordt?
Daarop antwoordt schepen Johan Francque dat de vijver niet in de verkoop zit, wel de
grote dreef en rechts het speelbos. Het rechter gedeelte zou ter beschikking worden
gesteld van de bevolking. Schepen Francque deelt tevens mee dat de gemeente het
zonnebos niet zal aankopen.
Raadslid Cornelis deelt mee dat de dijk niet opgenomen is onder het item bosgebied.
Schepen Francque besluit met de melding dat de gebouwen worden verwijderd.
--------------BESLOTEN VERGADERING:
Vierentwintigste voorwerp: Aanstellen waarnemend gemeentesecretaris.

BESLUIT:
Art. 1- De heer Dirk Vanderhaeghen, diensthoofd algemene administratie, wordt
aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris tijdens elke periode van verhindering
van mevrouw Linda Turpyn, gemeentesecretaris.
--------------Vijfentwintigste voorwerp: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van
16 juni 2016.
De notulen van de vergadering van 16.06.2016, 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 22.45 uur.
---------------

