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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 18.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Brandweer. – Forfaitaire bijdrage 2015.
2. Textielinzameling door middel van plaatsing textielcontainers op het openbaar
domein over een periode van drie jaar. – Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningwijze.
3. Goedkeuren gebruiksovereenkomst met betrekking tot het Lokaal Pact.
4. Wegen- en rioleringswerken in de Jeronymuspolderdijk en Watervlietsesteenweg.
Goedkeuren schattingsverslagen.
5. Wegen- en rioleringswerken in de Veldstraat en de Menne. – Goedkeuren
schattingsverslagen.
6. Opdrachthoudende vereniging IVM:
A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de intergemeentelijke
vereniging.
B) Algemene Vergadering 07.12.2016: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
7. Dienstverlenende vereniging Veneco²:
A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de intergemeentelijke
vereniging.
B) Buitengewone Algemene Vergadering 13.12.2016: Aanduiden gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
C) Buitengewone Algemene Vergadering 13.12.2016: Goedkeuren agenda en
bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
-------------Eerste voorwerp: Brandweer. – Forfaitaire bijdrage 2015.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Gelet op het schrijven van de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen – ref FCV/gg/16251 dd. 15.09.2016 waarbij het voorstel van berekening van de forfaitaire bijdrage voor
het jaar 2015 wordt meegedeeld, zijnde 195.794 euro voor 2015.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 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 “Brandweer. – Forfaitaire
bijdrage 2015”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art - Gunstig advies wordt verleend aangaande het voorstel van de heer Gouverneur tot
voorstel van berekening van de forfaitaire bijdrage voor het jaar 2015, zijnde 195.794
euro;
Art 2 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van
Oost-Vlaanderen en aan de financiële dienst.
-------------Tweede
voorwerp:
Textielinzameling
door
middel
van
plaatsing
textielcontainers op het openbaar domein over een periode van drie jaar. –
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu.
Gelet op de wijziging van het politiereglement in verband met de inzameling van textiel
waardoor de inzameling van textiel in straatcontainers op het openbaar domein geregeld
wordt.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Textielinzameling door middel van
plaatsing textielcontainers op het openbaar domein over een periode van 3 jaar” een
bestek met nr. TD/AAN/16621 werd opgesteld.
Overwegende dat de inkomsten voor deze opdracht worden geraamd op 2.500 euro per
jaar.
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden.
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

te gunnen

bij wijze van de

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden;
dienstencategorie 27).
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105.
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen.

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 42, 181 en 248 tot en met 260.
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie vindt het jammer dat er in de
deelgemeenten Watervliet en Waterland-Oudeman geen container wordt geplaatst. Hij
meent nochtans dat er in deze deelgemeenten ook locaties op het openbaar domein
geschikt zijn om textielcontainers te plaatsen en vindt dat alle deelgemeenten een
container moeten krijgen.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vult aan dat de fractie vindt dat
het principe moet gevolgd worden om in iedere deelgemeente minstens één
textielcontainer te plaatsen.
Schepen Francque antwoordt hierop dat de locaties zullen besproken en bekeken worden
samen met de milieudienst.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Textielinzameling door middel
van plaatsing textielcontainers op het openbaar domein over een periode van drie jaar. –
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze met de nuance dat de locaties zullen
bekeken worden”.
Gelet op het individueel stemgedrag van de raadsleden.
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/AAN/16621 en de
raming voor de opdracht “Textielinzameling door middel van plaatsing textielcontainers
op het openbaar domein over een periode van 3 jaar”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
Art.
2
Bovengenoemde
opdracht
wordt
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

gegund

bij

wijze

van

de

Art. 3 - Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
-------------Derde voorwerp: Goedkeuren gebruiksovereenkomst met betrekking tot het
Lokaal Pact.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Gelet
op
de
gemeenteraadsbeslissing
dd.
28 maart 2013
waarbij
de
samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd tussen het Vlaams Gewest, NV Aquafin
en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor samengevoegde opdrachten van diensten –
uitvoeren studieopdracht, voor het project Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins.
Overwegende dat Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, werd aangeduid om in
gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend
bestuur op te treden overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24.12.1993.

Gelet op de brief d.d. 30.08.2016 van Aquafin NV, Dijkstraat 8, B2630 Aartselaar waarbij
ons de gebruiksovereenkomst met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact als
bijlage verzonden wordt.
Overwegende dat de gebruiksovereenkomst bepalingen omvat inzake het tot stand
komen en het goedkeuren van het technisch plan en het ontwerp, de uitvoering van het
project, de oplevering van de werken, de verantwoordelijkheden van de diverse partijen,
alsook een omschrijving van de kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling.
Overwegende dat door het ondertekenen van het overdrachtformulier voor een
individueel over te dragen Locaal Pact, alle eerder afgesloten overeenkomsten tussen
Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeente Sint-Laureins vervallen.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid de
artikels 42, 43 en 248 tot en met 260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De
voorzitter
vraagt
de
stemming
voor
het
agendapunt:
“Goedkeuren
gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering dd.
17.07.2015 met betrekking tot invulling van het Lokaal Pact”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - De gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse
Regering d.d. 17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact wordt
goedgekeurd.
Art. 2 - Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt aan
- Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
- Vlaamse Milieumaatschappij, Dr. De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst
- Financiële dienst
-------------Vierde voorwerp: Wegen- en rioleringswerken in de Jeronymuspolderdijk en
Watervlietsesteenweg. Goedkeuren schattingsverslagen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere , burgemeester.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.09.2008 betreffende de principebeslissing
tot het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Jeronimuspolderdijk, deel
Watervlietsesteenweg en deel Appelstraat.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 november
2008 waarbij studiebureel Goegebeur – Van den Bulcke, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo
aangesteld wordt om een ontwerp op te maken voor de wegen- en rioleringswerken
Jeronimuspolderdijk, Watervlietseseteenweg en Appelstraat.

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2009 waarbij het voorontwerp
voor deze werken werd besproken en het dossier werd overgemaakt aan de Vlaamse
Milieumaatschappij voor het bekomen van de subsidies van het Vlaams gewest.
Overwegende dat NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, reeds een deel van de
werken (Appelstraat – deel A van GP nr. O209015) heeft uitgevoerd.
Overwegende dat in functie van het ontwerpdossier voor de aanleg van het
rioleringsstelsel er ondergrondse innemingen, bovengrondse innemingen en een tijdelijke
werkzone nodig zijn.
Gelet op de volgende schattingsverslagen met grondinnemingsplannen, opgesteld door
Studiebureel Goegebeur - Van den Bulcke:
Schatting
eigendom
Watervlietsesteenweg
met
plan
nr
99890801/GI/1
grondinneming 1-7
Schatting eigendom Jeronimuspolder met plan nr 99890801/GI/1 grondinneming 1
Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in het budget van 2017.
Gelet op de wet d.d. 26.07.1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nut.
Gelet op de programmawet d.d. 06.07.1989 waaruit blijkt dat de comités tot aankoop
van onroerende goederen voor de staat gemachtigd zijn alle handelingen te stellen en de
akten te verlijden met het oog op de aankoop en vervreemding van goederen ten
behoeve van het gemeentebestuur.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42, 43 en 248 tot en met 260.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Wegen- en rioleringswerken in
de Jeronimuspolderdijk en Watervlietsesteenweg. – Goedkeuren onteigeningsverslagen”.
Gelet op het individueel stemgedrag van de raadsleden
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - Voor de wegen- en rioleringswerken in de Jeronimuspolderdijk en
Watervlietsesteenweg wordt goedgekeurd:
Schatting
eigendom
Watervlietsesteenweg
met
plan
nr
99890801/GI/1
grondinneming 1-7
Schatting eigendom Jeronimuspolder met plan nr 99890801/GI/1 grondinneming 1.
Art. 2 - Het nodige krediet zal voorzien worden met de begroting dienstjaar 2017.
Art. 3 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan
- Studiebureel Goegebeur - Van den Bulcke, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo
- de financiële dienst
-------------Vijfde voorwerp: Wegen- en rioleringswerken in de Veldstraat en de Menne. –
Goedkeuren schattingsverslag.

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere , burgemeester.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2006 betreffende de
principiële goedkeuring van de wegen- en rioleringswerken in de Veldstraat en de
Menne”.
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 januari 2008
betreffende de toewijzing van de opdracht “Ontwerper en veiligheidscoördinator voor de
wegen- en rioleringswerken in de Veldstraat en de Menne” aan Studiebureel Goegebeur Van den Bulcke, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo.
Overwegende dat in functie van het ontwerpdossier voor de aanleg van het
rioleringsstelsel er ondergrondse innemingen, bovengrondse innemingen en een tijdelijke
werkzone nodig zijn.
Gelet op volgend schattingsverslag met grondinnemingsplannen, opgesteld
Studiebureel Goegebeur - Van den Bulcke:
Schatting eigendom Veldstraat met plan nr 99890801/GI/1 grondinneming 1.

door

Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in het budget van 2017.
Gelet op de wet d.d. 26.07.1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nut.
Gelet op de programmawet d.d. 06.07.1989 waaruit blijkt dat de comités tot aankoop
van onroerende goederen voor de staat gemachtigd zijn alle handelingen te stellen en de
akten te verlijden met het oog op de aankoop en vervreemding van goederen ten
behoeve van het gemeentebestuur.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42, 43 en 248 tot en met 260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Wegen- en rioleringswerken in
de Veldstraat en Menne. – Goedkeuren schattingsverslagen”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - Voor de wegen- en rioleringswerken in de Veldstraat en de Menne wordt
goedgekeurd:
- Schatting eigendom Veldstraat met plan nr 99890801/GI/1 grondinneming 1
Art. 2 -Het nodige krediet zal voorzien worden met de begroting dienstjaar 2017.
Art. 3 -Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan
- . Studiebureel Goegebeur - Van den Bulcke, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo;
- de financiële dienst
--------------

Zesde voorwerp: Opdrachthoudende vereniging IVM:
A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de intergemeentelijke
vereniging.
De gemeenteraad,
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013,
wordt door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder toelichting gegeven
over de werking van de intergemeentelijke vereniging;
-------------B) Algemene Vergadering 07.12.2016: Goedkeuren agenda en bepalen
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu.
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
voor huisvuilverwerking Meetjesland – I.V.M.
Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.M dd. 16.08.2016 waarbij de gemeente
wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 07.12.2016 met
volgende agendapunten:
1. Statutenwijziging - goedkeuring
2. Kruisparticipatie
a. Toetreding IMOG tot IVM – goedkeuring
b. Toetreding IVM tot IMOG – goedkeuring
3. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2017) – bespreking
4. Begroting IVM 2017 – goedkeuring
5. Project optimalisatie afvalenergiecentrale, uitvoeringsplan, stand van zaken
beleidsplan – bespreking
6. Benoeming plaatsvervangend bestuurder gemeente Waarschoot
7. Varia
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd.
Gelet op de statuten van IVM, in het bijzonder de artikelen 12, 13, 30bis, 38 en 42.
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over
de agendapunten.
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze
bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van de
heer Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Kristof Goethals als
plaatsvervanger in de Algemene Vergaderingen van I.V.M.
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. 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: “Opdrachthoudende vereniging
I.V.M. – Algemene Vergadering 07.12.2016: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - De bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van I.V.M. van
07.12.2016 wordt goedgekeurd.
Art. 2 - Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van
de agendapunten van de Algemene Vergadering van 07.12.2016 te bepalen als volgt:
zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over 6.640 stemmen.
Art. 3 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.V.M., SintLaureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo.
-------------Zevende voorwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²:
A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de intergemeentelijke
vereniging.
De gemeenteraad,
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013,
wordt door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder toelichting gegeven
over de werking van de intergemeentelijke vereniging;
-------------B) Buitengewone Algemene Vergadering 13.12.2016: Aanduiden gemeentelijke
vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco².
Gelet op het aangetekend schrijven van 06.09.2016 van Veneco² waarbij aan de
gemeente gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
de Buitengewone Algemene Vergadering die doorgaat op 13.12.2016.
Gelet op artikel 33 § 5 van de statuten van Veneco² dat bepaalt dat iedere gemeente
steeds één afgevaardigde aanduidt voor de Algemene Vergadering en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Overwegende dat de heer Franki Van de Moere, burgemeester, lid is van de Raad van
Bestuur van Veneco².
Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, dat bepaalt dat er een
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
vergadering en dat van lid van één van de andere organen.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260.
Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van
13.12.2016:
De fracties Samen en N-VA stellen de heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, voor als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering 2016 van
Veneco² van 13.12.2016;
De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor;
15 leden nemen deel aan de stemming;
15 stembriefjes worden in de bus gevonden;
De heer Luc De Meyere bekomt 15 ja-stemmen;
Overwegende dat de heer Luc De Meyere de volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen heeft bekomen,
BESLUIT:
Art. 1 – De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, wonende te 9981 Sint-Laureins,
Sint-Margrietestraat 88, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de
Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 13.12.2016.
Art. 2 - Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco²,
Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
-------------C) Buitengewone Algemene Vergadering 13.12.2016: Goedkeuren agenda en
bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco².
Gelet op het aangetekend schrijven van 06.09.2016 van Veneco² waarbij aan de
gemeente gevraagd wordt om deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering die doorgaat op 13.12.2016 met volgende agendapunten:
1. Akteneming van verslag 56ste Jaarvergadering dd. 14.06.2016
2. Goedkeuring van de verlening van de statutaire duur van Veneco² tot en met
31.12.2034
3. Akteneming van de uittreding en deelname aan de verlenging van aandeelhouders
4. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of
het verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van
01 januari 2017
5. Goedkeuring beleidsnota Veneco²
6. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2017
7. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders
en wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd.
Overwegende dat de algemene vergadering van de dienstverlenende intergemeentelijke
vereniging Veneco² zal dienen te beslissen over de verlenging van Veneco² per
31.12.2016 voor een nieuwe periode van 18 jaar.

Overwegende dat de deelname in Veneco² voor de gemeente Sint-Laureins een aantal
belangrijke troeven heeft:
- Veneco² beschikt over een deelgericht, volledig en kwalitatief aanbod om de
deelnemende gemeenten ondersteunende diensten te verlenen op verschillende
beleidsdomeinen
- De deelnemers van Veneco² genieten van de schaalvoordelen die gegeneerd worden
door samenwerking tussen gemeentebesturen en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
- Er zijn rechten en voordelen verbonden aan de deelname in Veneco² onder meer op
het vlak van medezeggenschap en inspraak in het door Veneco² gevoerde beleid;
- De werking van Veneco² in de voorbije periode positief mag worden geëvalueerd;
- Voor de toekomst een beleidsnota door Veneco² werd opgesteld, waaruit blijkt dat
onder alle omstandigheden een verdere werking optimaal is gegarandeerd;
- Er bestaat een duidelijke en toekomstgerichte beleidsvisie voor Veneco² die is
toegelicht tijdens de door Veneco² georganiseerde informatievergaderingen, die
plaatsvonden op 26 en 28 september 2016;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over
de agendapunten.
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze
bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Buitengewone Algemene
Vergadering.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer Luc
De Meyere als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene
Vergadering van Veneco² van 13.12.2016.
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dd. 06.07.2001,
gewijzigd bij decreet van 18.01.2013.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging
Veneco²: Buitengewone Algemene Vergadering 13.12.2016: Goedkeuren agenda en
bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”.
Gelet op de uitslag van de stemming.
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - Bovenvermelde agenda en elk van de afzonderlijke punten van de Buitengewone
Algemene Vergadering van de Dienstverlenende Vereniging Veneco² van 13.12.2016
wordt goedgekeurd:
1. Akteneming van verslag 56ste Jaarvergadering dd. 14.06.2016
2. Goedkeuring van de verlening van de statutaire duur van Veneco² tot en met
31.12.2034
3. Akteneming van de uittreding en deelname aan de verlenging van aandeelhouders
4. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of
het verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van
01 januari 2017
5. Goedkeuring beleidsnota Veneco²

6. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2017
7. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders
Art. 2 - Aan de heer Luc De Meyere, vertegenwoordiger van de gemeente, houder van
53 aandelen, die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van
13.12.2016 wordt het mandaat gegeven om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen.
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de
eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Art. 3 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Panhuisstraat 1,
9070 Destelbergen.
-------------Achtste voorwerp: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van
15 september 2016.
De notulen van de vergadering van 15.09.2016, 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 18.45 uur.
---------------

