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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------Voor de aanvang van de zitting, deelt mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&Vfractie mede, dat de fractie opmerkingen heeft aangaande de notulen van de zitting van
20.10.2016.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vult aan dat hij opmerkingen
heeft aangaande agendapunt 2: Textielinzameling door middel van plaatsing
textielcontainers op het openbaar domein over een periode van drie jaar. – Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningwijze.
Hij merkt op dat in de notulen niet werd opgenomen dat hij gezegd heeft dat de CD&Vfractie vindt dat het principe moet gevolgd worden om in iedere deelgemeente minstens
één textielcontainer te plaatsen.
De heer Carlos Bonamie, voorzitter, antwoordt hierop dat het inderdaad zo is, dat in het
bestek voor de plaatsing van textielcontainers, goedgekeurd door de gemeenteraad op
20.10.2016, geen locaties in de deelgemeenten Watervliet en Waterland-Oudeman zijn
opgenomen voor het plaatsen van textielcontainers. De Kringwinkel voorziet wel om in de
deelgemeenten Watervliet en Waterland-Oudeman textielcontainers te plaatsen.
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat de notulen
moeten weergeven wat werd gezegd tijdens de debatten.
De voorzitter vraagt de stemming voor de wijziging van de notulen van 20.10.2016 –
agendapunt 2: Textielinzameling door middel van plaatsing textielcontainers op het
openbaar domein over een periode van drie jaar. – Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningwijze.
Volgende paragraaf wordt toegevoegd in de overwegingen, na de tussenkomst van
raadslid Luc Van de Vijver: “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”.
Gelet op de uitslag van de stemming,

BESLUIT eenparig:
Enig artikel. – Agendapunt 3 van de notulen van de gemeenteraad 20.10.2016 worden
in die zin aangepast.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Budgetwijzigingen dienstjaar 2016 van de kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet
Aktename
2. Budget 2017 van de kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet
Aktename
3. Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie gedurende
het jaar 2017:
A) Generale Vrije Polders
B) Slependammepolders
C) Isabellapolder
Advies
4. Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2015 – 2016
en Jaarrekening – Goedkeuring.
5. Goedkeuring ontwerpakte “overdracht erfpacht – “oude pastorij”, Leemweg 5,
9980 Sint-Laureins
6. Goedkeuring ontwerp overeenkomst voor het voorzien van een woonstvergoeding
voor de bedienaar van de eredienst van de parochiale eenheid Grenskant.
7. Politiezone Meetjesland-Centrum. – Goedkeuring dotatie met betrekking tot het
dienstjaar 2017.
8. Kennisname meerjarenplan Hulpverleningszone Meetjesland 2017-2019.
9. Kennisname begroting 2017 en goedkeuring dotatie 2017 Hulpverleningszone
Meetjesland.
10. Opdrachthoudende Vereniging IGS Westlede:
Buitengewone Algemene Vergadering 06.12.2016: Goedkeuren agenda en bepalen
van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
11. Dienstverlenende vereniging FINIWO: Buitengewone Algemene Vergadering
23.12.2016: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger.
Aangevraagde agendapunten door de CD&V-fractie.
12. Verzamelpunten (bladkorven) voor afgevallen bladeren van bomen die zich bevinden
langs de openbare weg?
13. Onderhoud en nazicht wegen naar aanleiding van regen
14. Duurzame verharding van de berm langs de Mandeweg
15. Onveiligheid op het kruispunt van de Goochelaarstraat en het Singelken
16. Dringend herstel losliggende stenen in de voedpaden Stee
17. Beheerscomité Mimeno
18. Principebeslissing tot oprichting van een gemeentelijke raad lokale economie
19. Stand van zaken voorbereiding omgevingsvergunning
20. Onderschrijving burgemeestersconvenant Klimaatneutraliteit
21. Werken E34 – tunnel Balgerhoeke

22. Vraag naar tijdige publicatie notulen schepencollege op het elektronisch
communicatieplatform voor raadsleden ‘Sentedoc’
23. Herdenkingsplechtigheden ter gelegenheid van 11 november.
--------------Eerste voorwerp: Budgetwijzigingen dienstjaar 2016 van de kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing
meerjarenplan 2014-2019.

dd.

21.11.2013,

houdende

goedkeuring

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.11.2015, betreffende aktename budget
2016.
Gelet op de budgetwijziging nr. 1 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-inEremo voor het dienstjaar 2016.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist dd. 10.06.2016, waarvan
aktename door het schepencollege op 10.06.2016.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 07.06.2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2016 van de kerkfabriek
Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo.
Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, gemeentebestuur van Kaprijke en de
kerkfabriek Sint-Jan-in-Eremo.
--------------B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing
meerjarenplan 2014-2019.

dd.

19.11.2013,

houdende

goedkeuring

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.11.2015, betreffende aktename budget
2016.

Gelet op de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins voor
het dienstjaar 2016.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd. 05.09.2016, waarvan
aktename door het schepencollege op 23.09.2016.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 07.06.2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2016 van de kerkfabriek
Sint-Laurentius van Sint-Laureins.
Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laureins.
--------------C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing
meerjarenplan 2014-2019.

dd.

19.11.2013,

houdende

goedkeuring

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.11.2015, betreffende aktename budget
2016.
Gelet op de budgetwijziging van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete
voor het dienstjaar 2016.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Heilige Margaretha dd. 07.06.2016, waarvan
aktename door het schepencollege op 10.06.2016.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 07.06.2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2016 van de kerkfabriek
Heilige Margaretha van Sint-Margriete.
Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Margriete.
--------------D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing
meerjarenplan 2014-2019.

dd.

19.11.2013,

houdende

goedkeuring

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.11.2015, betreffende aktename budget
2016.
Gelet op de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
voor het dienstjaar 2016.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 23.05.2016, waarvan aktename
door het schepencollege op 10.06.2016.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 07.06.2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2016 van de kerkfabriek
Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman.
Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek WaterlandOudeman.
--------------E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet. – Aktename.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing
meerjarenplan 2014-2019.

dd.

19.11.2013,

houdende

goedkeuring

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.11.2015, betreffende aktename budget
2016.
Gelet op de budgetwijziging van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van
Watervliet voor het dienstjaar 2016.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart dd. 27.06.2016,
waarvan aktename door het schepencollege op 15.07.2016.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 07.06.2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2016 van de kerkfabriek
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet.
Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Watervliet.
--------------Tweede voorwerp: Budget 2017 van de kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 07.06.2016.
Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-inEremo werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een
gemeentelijke exploitatietoelage van 566,00 euro wordt gevraagd. Er wordt geen
gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist dd. 17.05.2016, waarvan
aktename door het schepencollege op 10.06.2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.

Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist
van Sint-Jan-in-Eremo.
Er wordt een gemeentelijke exploitatietoelage van 566,00 euro gevraagd.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom
Gent, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en het gemeentebestuur
van Kaprijke.
--------------B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 07.06.2016.
Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek SintLaurentius
van
SintLaureins werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat geen
gemeentelijke exploitatietoelage en geen gemeentelijke investeringstoelage wordt
gevraagd.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd. 26.05.2016, waarvan
aktename door het schepencollege op 10.06.2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Laurentius
van Sint-Laureins.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom
Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laurentius.

--------------C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 07.06.2016.
Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van SintMargriete werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een
gemeentelijke exploitatietoelage van 2.650,00 euro wordt gevraagd. Er wordt geen
gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Heilige Margaretha dd. 18.05.2016, waarvan
aktename door het schepencollege op 10.06.2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Heilige
Margaretha van Sint-Margriete.
Er wordt een gemeentelijke exploitatietoelage van 2.650,00 euro gevraagd.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom
Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laurentius.
--------------D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 07.06.2016.
Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van WaterlandOudeman werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een
gemeentelijke exploitatietoelage van 10.851,36 euro en een gemeentelijke
investeringstoelage van 4.800,00 euro wordt gevraagd.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 23.05.2016, waarvan aktename
door het schepencollege op 10.06.2016.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van
Waterland-Oudeman.
Er wordt een gemeentelijke exploitatietoelage van 10.851,36 euro gevraagd.
Er wordt een gemeentelijke investeringstoelage van 4.800,00 euro gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom
Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Niklaas.
--------------E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 07.06.2016.
Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van
Watervliet werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er geen
gemeentelijke exploitatietoelage wordt gevraagd. Er wordt een gemeentelijke
investeringstoelage van 21.333,00 euro gevraagd.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart dd. 27.06.2016,
waarvan aktename door het schepencollege op 15.07.2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart van Watervliet.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd.
Er wordt een gemeentelijke investeringstoelage van 21.333,00 euro gevraagd.

Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom
Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
--------------Derde voorwerp: Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van derde
categorie gedurende het jaar 2017:
A) Generale Vrije Polders. – Advies.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Gelet op het schrijven dd. 26.10.2016 van het bestuur van de Generale Vrije Polders,
houdende de voorlopige raming voor het dienstjaar 2015 voor het reiten, ruimen en
verhakselen aan volgende waterlopen nrs. 8301, 8302, 8302a, 8302b, 8302bis, 8302c,
8302d, 8302e, 8302f, 8302g, 8303, 8304a, 8304b, 8304c, 8304d, 8305, 8370, 8373,
8373a, 8375, 8375a, 8376, 8378a, 8378, 8380, 8380a, 8381a, 8381b, 8383, 8383a,
8383b, 8385, 8386, 8387 en 8401a voor een bedrag van 77.421,00 euro, incl. btw.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Raming van de uit te voeren
werken aan waterlopen van 3e categorie gedurende het jaar 2017. – Advies: - Generale
Vrije Polders”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - De voorlopige raming van het bestuur van de Generale Vrije Polders, ten
bedrage van 77.421,00 euro, incl. btw voor het uitvoeren van werken aan waterlopen
van 3e categorie voor het dienstjaar 2017, wordt gunstig geadviseerd.
Art. 2 - Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige
raming, zullen voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provincie OostVlaanderen, Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
--------------B) Slependammepolders. – Advies.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, voorzitter.
Gelet op het schrijven dd. 27.10.2016 van het bestuur van de Slependammepolders,
houdende de voorlopige raming voor het dienstjaar 2017 voor kruidtrekking aan
volgende waterlopen nrs. 8321, 8322, 8331, 8332, 8320AB, 8340AB, 8351, 8352,
ruimen en slibanalyse waterlopen nrs. 8322 en 8340, houten betuining waterloop nr.
8331, vernieuwen duiker Eerstestraat en maaien van straatgrachten voor een totaal
bedrag van 31.254,50 euro, incl. btw.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Raming van de uit te voeren
werken aan waterlopen van 3e categorie gedurende het jaar 2017. – Advies: Slependammepolders”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - De voorlopige raming van het bestuur van de Slependammepolders, ten bedrage
van 31.254,50 euro, incl. btw voor het uitvoeren van werken voor het dienstjaar 2017,
wordt gunstig geadviseerd.
Art. 2 - Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige
raming, zullen voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provincie OostVlaanderen, Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
--------------C) Isabellapolder.- Advies.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat de duiker in de Eerstestraat die
noordkant met zuidkant verbindt, wordt vernieuwd. Dit zou de problemen in de
Eerstestraat moeten
oplossen. Voor de rest zijn het gewone jaarlijkse
onderhoudswerken.
Gelet op het schrijven dd. 03.11.2016 van het bestuur van de Isabellapolder, houdende
de voorlopige raming voor het dienstjaar 2017 voor reiten, ruimen, oeververdediging,
verhakselen maaispecie en analyse slib en afvoer aan volgende waterlopen nrs 8.296,
8.297 en 122, voor een totaal bedrag van 8.345,64 euro, incl. btw.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt de bedragen die besteed
zijn in 2016.
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat de juiste bedragen voor 2016 nog niet
bekend zijn. In 2015 werd 99.000 euro betaald. Er is een overdracht voor bepaalde
werken naar 2016. 10.000 euro werken werden in 2015 niet uitgevoerd door
Slependamme.
Burgemeester Franki Van de Moere vult aan dat het werkjaar 2016 nog niet ten einde is.
Sommige werken zullen niet volledig uitgevoerd zijn.
Raadslid Annick Willems vraagt of er dan een jaar niets gebeurd is.
Burgemeester Van de Moere antwoordt dat de Isabellapolder slechts voor een klein deel
op grondgebied van Sint-Laureins gesitueerd is. Tot ongeveer een maand geleden was
nog geen aannemer aangesteld. De rekening zal dus veel later ingediend worden.
Raadslid Annick Willems vraagt of het over een jaarlijkse aanbesteding gaat.
Daarop antwoordt burgemeester Van de Moere dat het voor de Isabellapolder gaat over
een aanbesteding voor drie jaren.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Raming van de uit te voeren
werken aan waterlopen van 3e categorie gedurende het jaar 2017. – Advies: Isabellapolder”
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - De voorlopige raming van het bestuur van de Isabellapolder, ten bedrage van
8.345,64 euro, incl. btw voor het uitvoeren van werken voor het dienstjaar 2017, wordt
gunstig geadviseerd.
Art. 2 - Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige
raming, zullen voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provincie OostVlaanderen, Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
--------------Vierde voorwerp: Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. –
Jaarverslag 2015-2016 en Jaarrekening. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
onderwijs.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22.05.2014 waarbij de overeenkomst inzake de
Scholengemeenschap Meetjesland 2011-2014 in de vorm van een interlokale vereniging
wordt verlengd vanaf 01 september 2014 tot en met 31 augustus 2020.
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in
het bijzonder artikel 9 dat onder meer bepaalt dat het beheerscomité de rekeningen van
de interlokale vereniging vaststelt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de raden van de
deelnemende gemeenten en laatst gewijzigd op 18.01.2013.
Gelet op het voorliggend jaarverslag 2015-2016 en jaarrekening.
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Beheerscomité van de
Scholengemeenschap dd. 11.10.2016.
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, formuleert volgende
opmerkingen en vragen:
Pagina 3§4 “In dit schooljaar kreeg onze scholengemeenschap met 2 scholen
buitengewoon onderwijs (dienstverlenende scholen) of als gastscholen (gewoon
basisonderwijs) de opdracht om mee te participeren aan de pre-waarborgregeling.
….”
Ze vraagt over welke 2 scholen buitengewoon onderwijs het hier gaat.
Pagina 20 – 2.8.3. Interne analyse: Competenties voor de 21ste eeuw § 2: “Elke
school stapte in het traject ‘competenties voor de 21ste eeuw’ en nam deel aan de
zelfevaluatie. Elke school kreeg een score en procent in verband het aanbod van de
competenties, de didactiek en leerarrangement, de leeromgeving, de evaluatie en de
deskundigheidsbevordering van de competenties’.
Ze vraagt wat dit traject juist inhoudt en welke score de school heeft gekregen.
Schepen Claudine Bonamie, antwoordt hierop als volgt:
Pagina 3§4: Het gaat hier over volgende scholen: Zeppelin en Zonnewijzer, twee
provinciale scholen uit Eeklo

-

-

Pagina 20 2.8.3§2: Het ging hier over een testsituatie vanuit de inspectie rond 21ste
eeuwcompetenties waaraan de Scholengemeenschap meedeed.
De ICT binnen de Scholengemeenschap omvat verschillende programma’s. Zij willen
dit globaliseren. De beleidsmedewerkers gingen naar alle scholen in de
scholengemeenschappen met de bedoeling overal dezelfde waarden en normen te
integreren. Bedoeling is te werken naar één uniforme scholengemeenschap.
Elke school binnen de Scholengemeenschap kreeg hiervoor een score. De verkregen
score zal door de schepen van onderwijs medegedeeld worden.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2015-2016 en jaarrekening. Goedkeuring”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - Het jaarverslag 2015-2016 en de jaarrekening van de Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland wordt goedgekeurd.
Art. 2 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Scholengemeenschap
Meetjesland, Marktstraat 7, 9990 Maldegem en aan de directeur van de gemeentelijke
basisschool.
--------------Vijfde voorwerp: Goedkeuring ontwerpakte “overdracht erfpacht – “oude
pastorij”, Leemweg 5, 9980 Sint-Laureins.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 15.09.2016 waarbij beslist wordt dat de
erfpacht tussen de kerkfabriek Sint-Laurentius en OCMW Sint-Laureins betreffende de
oude pastorij, Leemweg 5, 9980 Sint-Laureins overgenomen wordt door het
gemeentebestuur van Sint-Laureins en waarbij de heer Philip Bauwens, notaris te SintLaureins, wordt aangesteld om de nodige administratieve handelingen in orde te
brengen.
Gelet op het ontwerp van akte Overdracht en Verlenging van Erfpacht.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181,
186 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Overname door het
gemeentebestuur van erfpacht tussen kerkfabriek Sint-Laurentius en OCMW SintLaureins betreffende de oude pastorij, Leemweg 5 te 9980 Sint-Laureins. – Goedkeuren
ontwerp akte”.
Gelet op uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:

Art. 1 – Het ontwerp van akte Overdracht en Verlenging van Erfpacht inzake de
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,
wordt goedgekeurd.
Art. 2 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer gouverneur
van Oost-Vlaanderen, het OCMW en aan de heer Philip Bauwens, notaris.
--------------Zesde voorwerp: Goedkeuring ontwerp overeenkomst voor het voorzien van een
woonstvergoeding voor de bedienaar van de eredienst van de parochiale
eenheid Grenskant.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Overwegende dat naar aanleiding van de verkoop van de pastorij te Kaprijke, een
woonstvergoeding aan de pastoor ter beschikking wordt gesteld.
Overwegende dat de parochiale eenheid Grenskant zich uitstrekt over de gemeenten
Sint-Laureins en Kaprijke.
Gelet op het collegebesluit dd. 30.10.2015 betreffende het principieel akkoord om
financieel tussen te komen in de woonstvergoeding voor de herhuisvesting van de
pastoor.
Gelet op de besprekingen waarbij beslist werd om de kosten van de woonstvergoeding te
verdelen als volgt: 50% door de gemeente Kaprijke en 50% door de gemeente SintLaureins.
Gelet op het ontwerp van overeenkomst inzake het voorzien van een woonstvergoeding
voor de bedienaar van de parochiale eenheid Grenskant, opgemaakt door het
gemeentebestuur van Kaprijke.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie van
erediensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 52/1.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181,
186 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Goedkeuren ontwerp
overeenkomst voor het voorzien van een woonstvergoeding voor de bedienaar van de
eredienst van de parochiale eenheid Grenskant”.
Gelet op uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De overeenkomst voor het voorzien van een woonstvergoeding voor de
bedienaar van de eredienst van de parochiale eenheid Grenskant, wordt goedgekeurd als
volgt:
Overeenkomst houdende vaststellen woonstvergoeding voor de bedienaar van
de eredienst van de parochiale eenheid Grenskant.

Tussen
Gemeentebestuur Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke, vertegenwoordigd door Dhr Filip
Gijssels, burgemeester, en Mevr. Karine Goegebeur, gemeentesecretaris, handelend in
uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing dd. ….. en toepassing van Artikel 52/1. Van
het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
van 7 mei 2004.
Hierna genoemd ‘gemeentebestuur Kaprijke’
Gemeentebestuur Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, vertegenwoordigd
door Dhr. Franki Van de Moere, burgemeester, en Mevr. Linda Turpyn,
gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing dd. 17
november 2016 en toepassing van Artikel 52/1. Van het decreet betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei 2004.
Hierna genoemd ‘gemeentebestuur Sint-Laureins’
Enerzijds
en
Pastoor Rik Merens,
Bedienaar van de pastorale eenheid Grenskant,
Hierna genoemd ‘de pastoor’
Anderzijds
Wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1:
Aan de pastoor wordt met ingang van 1 december 2016 en voor de duur van zijn functie
als bedienaar van de parochie grenskant, een woonstvergoeding ter beschikking gesteld.
Artikel 2:
Het bedrag van de woonvergoeding bedraagt 720 euro per maand, elk voor de helft
gedragen door het gemeentebestuur Sint-Laureins en gemeentebestuur Kaprijke.
Dit bedrag zal jaarlijks vanaf de ingangsdatum aangepast worden aan de hand van
volgende formule:
“basisvergoeding X indexcijfer van de maand die deze aanpassing voorafgaat, gedeelde
door het aanvangsindexcijfer”
Voormelde bedragen zullen door de gemeente Kaprijke en Sint-Laureins steeds voor het
einde van iedere maand worden overgeschreven op volgend rekeningnummer
Artikel 3:

Deze overeenkomst neemt een einde op het ogenblik dat de bedienaar van de parochie
Grenskant zijn functie hier neerlegt.
Artikel 4:
Deze overeenkomst wordt opgemaakt in drie exemplaren, waarvan 1 exemplaar aan elk
der partijen wordt overgemaakt.

Gemeente Sint Laureins
Linda Turpyn
Gemeentesecretaris

Franki Van de Moere
Burgemeester

Gemeente Kaprijke
Karine Goegebeur
Gemeentesecretaris

Filip Gijssels
Burgemeester

Bedienaar pastorale eenheid Grenskant
Pastoor Rik Merens
Art. 2 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de gemeente Kaprijke
en aan de financiële dienst.
--------------Zevende voorwerp: Politiezone Meetjesland-Centrum. – Goedkeuren dotatie met
betrekking tot het dienstjaar 2017.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat onze gemeente heel veel
betaalt. De prijs die we betalen voor de dienstverlening wordt zeer hoog. In de toekomst
kunnen we misschien dit wel even afremmen dit door samen te zitten met de leden van
de Politieraad.
Gelet op artikel 40 van de wet op de geïntegreerde politie (WGP) dat bepaalt dat in de
meergemeente zone de begroting van het lokaal politiekorps wordt goedgekeurd door de
politieraad, overeenkomstig de door de koning bij een in Ministerraad overgelegd besluit,
vastgestelde minimale begrotingsnormen.
Gelet op artikel 71 van de WGP dat bepaalt dat de besluiten voor goedkeuring moeten
overgemaakt worden aan de heer Gouverneur.
Gelet op artikel 250bis van de WGP dat bepaalt dat elke gemeenteraad de dotatie met
betrekking tot het fiscale dienstjaar dient goed te keuren.
Overwegende dat de begroting van de politiezone Meetjesland-Centrum ten laste komt
van de verschillende gemeenten van de zone en van de federale staat.

Gelet op de door de minister goedgekeurde verdeelsleutel als volgt: Eeklo 68,47 %,
Kaprijke 15,46 % en Sint-Laureins 16,07 %.
Gelet op het schrijven (mail) dd. 26.10.2016 van de politiezone Meetjesland-Centrum
waarbij wordt medegedeeld dat voor de begroting van het dienstjaar 2017 aan de
gemeente volgende dotatie zal gevraagd worden:
gewone begroting: 703.354,06 euro
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone dient vastgesteld te
worden in een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit, vooraleer zowel de zone als de
gemeente zelf een beslissing treffen over hun budget.
Gelet op het decreet van 15.07.2002 houdende wijziging van het decreet van 28 april
1993 houdende regeling, voor het Vlaams gewest, van het administratief toezicht op de
gemeenten.
Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 dd. 27.09.2002 betreffende het administratief
toezicht op de gemeenten en de politiezones. – Wijzigingen aan het decreet van 28 april
1993 door het decreet van 15 juli 2002.
Gelet op de omzendbrief BA 2006/01 dd. 13.01.2006 betreffende Gemeentedecreet en
Provinciedecreet – inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht.
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2016.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181,
186 en 248 tot en met 260.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat de inkomsten van
de boetes stijgen en toch verhoogt jaarlijks het bedrag van de dotaties.
Burgemeester Van de Moere antwoordt hierop dat dit te wijten is aan het feit dat er
minder geld gaat naar de zones, er gaat meer geld naar de federale taken.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Politiezone Meetjesland
Centrum. Goedkeuring dotatie met betrekking tot het fiscale dienstjaar 2017”.
Gelet op uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - De dotatie van de gemeente Sint-Laureins voor het budget 2016 van de
politiezone Meetjesland-Centrum wordt, overeenkomstig de goedgekeurde verdeelsleutel,
goedgekeurd als volgt:
gewone dotatie:
703.354,06 euro.
Art. 2 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de politiezone
Meetjesland-Centrum, Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo, de Federale Directie Politiezaken
en Wapens, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en per aangetekend schrijven aan de heer
Gouverneur van Oost-Vlaanderen, 2e directie – dienst 24: lokale besturen – fiscaliteit,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
---------------

Achtste voorwerp: Kennisname meerjarenplan Hulpverleningszone Meetjesland
2017-2019.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Overwegende dat de brandweerhervorming een schaalvergroting en een
samenwerking tussen de verschillende bestaande brandweerdiensten beoogt.

betere

Overwegende dat de dotatie berekend is op basis van de zonale verdeelsleutel. Er werd
een dotatie berekend voor de gewone en buitengewone dienst. De totale dotaties dalen
in vergelijking met het vorig meerjarenplan van de Hulpverleningszone Meetjesland.

Overwegende
dat
het
financieel
meerjarenplan
werd
voorgesteld
informatievergadering van 21.09.2016 en daarna werd aangepast.

op

de

Overwegende dat het financieel meerjarenplan werd vastgesteld door de zoneraad in
zitting van 12.10.2016.
Overwegende dat nog geen meerjarenbeleidsplan is opgemaakt.
Gelet op artikel 28 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Gelet op artikel 86 dat stelt dat de begroting van de zone wordt opgemaakt door het
college en goedgekeurd door de raad, overeenkomstig de minimale budgettaire normen,
vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
Gelet op artikel 23 dat stelt dat elke zone een meerjarenbeleidsplan opstelt dat rekening
houdt met de bestaande situatie en de risicoanalyse. Dit plan wordt opgesteld voor een
duur van zes jaar en is vatbaar voor aanpassingen. Het meerjarenbeleidsplan bevat een
gemeentelijk luik en een zonaal luik met de doelstellingen inzake civiele veiligheid. De
zoneraad keurt het meerjarenbeleidsplan goed. Het gemeentelijk luik van het
meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de
zone. De jaarlijkse actieplannen worden ter advies voorgelegd aan de gemeenteraden
van de zone.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181,
186 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Kennisname meerjarenplan
Hulpverleningszone Meetjesland 2017-2019”.

Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - De gemeenteraad neemt kennis van het financieel meerjarenplan van de
Hulverleningszone Meetjesland en van de begrotingswijziging nr. 3-4 2016.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Hulpverleningszone
Meetjesland.
--------------Negende voorwerp: Kennisname begroting 2017 en goedkeuring dotatie 2017
Hulpverleningszone Meetjesland.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Gelet op de informatievergadering dd. 21.09.2016 georganiseerd met de burgemeesters
en de financieel beheerders van de gemeenten van de hulpverleningszone Meetjesland.
Overwegende dat de zoneraad in zitting van 12.10.2016 de begroting 2017 heeft
vastgesteld.
Overwegende dat artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid, gewijzigd werd bij wet van 19 april 2014, waarin art. 23, 1°, stelt dat de
gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting;
dat zij ten minste in twaalfden wordt uitbetaald.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.09.2014 betreffende de goedkeuring van de
zonale verdeelsleutel dotatie voor de periode 2015-2020.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 23.10.2014 inzake de overdracht van de
roerende
goederen
naar
de
Hulpverleningszone
Meetjesland
waarin
de
verrekeningsbijdrage werd goedgekeurd.
Overwegende dat de dotatie 2017 berekend is op basis van de zonale verdeelsleutel.
Voor de gemeente Sint-Laureins is deze 5.07%.
Overwegende dat de dotatie voor de gewone dienst 94.018,11 euro bedraagt, de dotatie
voor de buitengewone dienst 43.746,58 bedraagt en de verrekeningsbijdrage voor de
inbreng van de roerende goederen 39.164,56 euro bedraagt.
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 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: “Kennisname budget 2017 en
goedkeuren dotatie 2017 Hulpverleningszone Meetjesland”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:

Art. 1 - De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2017 van de
Hulpverleningszone Meetjesland en keurt de dotatie ten bedrage van 94.018,44 euro
voor de gewone dienst en de dotatie ten bedrage van 43.756.58 euro voor de
buitengewone dienst van de begroting 2017 goed.
Art. 2 - De gemeenteraad keurt de verrekeningsbijdrage voor de inbreng van roerende
goederen voor een bedrag van 39.164 euro goed.
Art. 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden ter kennisgeving aan de
voorzitter van de zoneraad Meetjesland, mevrouw Ann Coopman, Sint-Gerolflaan 12a,
9880 Aalter, aan de gouverneur en aan de financiële dienst.
--------------Tiende voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging IGS Westlede: Buitengewone
Algemene Vergadering 06.12.2016: Goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
inrichting kerkhoven.
Overwegende dat onze gemeente
Intercommunale Westlede.

lid

is

van

de

Opdrachthoudende

vereniging

Gelet op de goedkeuring van de Vlaamse regering aangaande de naamswijziging naar
Intergemeentelijke samenwerking Westlede (IGS).
Gelet op het schrijven dd. 05.10.2016 van de opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd
om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 06.12.2016 met
volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 07.06.2016
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2017
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd.
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over
de agenda.
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 16.05.2013 houdende de aanwijzing van
mevrouw Claudine Bonamie als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Eddy
Roets als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
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: “Opdrachthoudende vereniging
IGS Westlede: Buitengewone Algemene Vergadering van 06.12.2016: goedkeuren

agenda, statutenwijziging en bepalen van het 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 Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede van 06.12.2016
wordt goedgekeurd.
Art. 2 - Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen als volgt:
zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Art. 3 Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan
Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.
--------------Elfde voorwerp: Dienstverlenende vereniging FINIWO: Buitengewone Algemene
Vergadering 23.12.2016: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke
samenwerkingsverband: de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot FINIWO.
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 10.10.2016 van FINIWO, Ravensteingalerij 4
bus 2, 1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van 23.12.2016.
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de Buitengewone Algemene
Vergadering.
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
algemene vergadering bepaalt.
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO op 16.09.2016 de strategie voor het
boekjaar 2017 heeft bepaald.
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO op 16.09.2016 de begroting heeft
opgesteld.
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van FINIWO om de voorgestelde
statutaire benoemingen goed te keuren.
Gelet op het decreet van 06.07 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18.01.2013.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van de
heer Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als
plaatsvervanger op de Algemene Vergadering.
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
FINIWO. Buitengewone Algemene Vergadering van 23.12.2016: goedkeuren agenda en
bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd wordt de
dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de Buitengewone Algemene
Vergadering van FINIWO van 23.12.2016 goedgekeurd, zijnde
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op 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
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen
Art. 2 -De gemeentelijke vertegenwoordiger (de heer Eddy Roets) plaatsvervanger (de
heer Luc De Meyere), die zal/zullen deelnemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van 23.12.2016 op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
De vertegenwoordiger/plaatsvervanger beschikt over één stem.
Art. 3 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van de
intercommunale FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Twaalfde voorwerp: Verzamelpunten (bladkorven) voor afgevallen bladeren van
bomen die zich bevinden langs de openbare weg.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
In deze periode van het jaar verliezen bladeren snel en massaal hun bladeren. Het zou
handig zijn mocht de gemeente dan voorzien in verzamelpunten voor particulieren als
een vorm van dienstverlening.
Voorstel van beslissing:
Principebeslissing: mogelijkheid tot aanvraag bladkorf op de gemeente via een jaarlijkse
melding in het gemeentelijk informatieblad augustus-september
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat dit besproken werd
met de technische dienst. Nu zijn er 13 bladkorven geplaatst langs de openbare weg die
op regelmatige basis worden geledigd.
Volgens de technische dienst zouden de bladkorven privé gebruikt worden. Ze zijn niet
geneigd om daar een meldpunt voor te maken.
Door de compostmeesters wordt het thuis composteren van bladeren gestimuleerd. Het
groenpark is een soort meldpunt.
Niettemin zal elke vraag van een privé persoon voor een bladkorf kritisch bekeken
worden en eventueel positief worden beantwoord.

Raadslid Jelle Boelens vindt dit een gemiste kans om een optimale dienstverlening te
verzekeren. Niet iedereen heeft plaats thuis om bladeren te composteren en dan nog
geldt dit enkel voor bladeren die thuis op de gazon vallen. Het blijft een probleem van de
bomen die op gemeentelijk terrein staan.
Hij herhaalt dat het een gemiste kans is.
De burgemeester herhaalt dat particulieren steeds een aanvraag kunnen formuleren.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat de vraag wordt
omgedraaid. Het gaat hier wel degelijk om bladkorven voor afgevallen bladeren van
bomen die zich bevinden langs de openbare weg. Ze doet een oproep om het eenmaal te
melden in het gemeentelijk informatieblad.
Ze vraagt de stemming voor het agendapunt.
De voorzitter vraagt de stemming voor het voorstel van beslissing: “Principebeslissing:
mogelijkheid tot aanvraag bladkorf op de gemeente via een jaarlijkse melding in het
gemeentelijk informatieblad augustus-september”.
Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de
Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de
heer Jelle Boelens,
Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres,
de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer
Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon,
BESLUIT met 7 ja-stemmen en 10 neen-stemmen:
Enig artikel. – Het voorstel van beslissing “Principebeslissing: mogelijkheid tot aanvraag
bladkorf op de gemeente via een jaarlijkse melding in het gemeentelijk informatieblad
augustus-september”, wordt niet goedgekeurd.
--------------Dertiende voorwerp: Onderhoud en nazicht wegen naar aanleiding van regen.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
In het najaar valt er veel regen. In november zijn er heel wat waterplassen langs en op
de wegen ontstaan die het rijden op de weg onveilig maken.
Vraag
Naar onderhoud en een nazicht van de wegen ten gevolge van de regenval.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat dit inderdaad correct
is. In september is aan de polderbesturen opdracht gegeven om dit na te gaan en om
eventueel een afwatering te voorzien.
Er zal daar inderdaad werk van gemaakt worden.
--------------Veertiende voorwerp: Duurzame verharding van de berm langs de Mandeweg.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:

De bermen langs beide zijden van de Mandweg bevinden zich in zeer slechte staat. Dit
maakt het uitwijken met de auto moeilijk en gevaarlijk.
Vraag
Om de bermen langs de Mandeweg tussen de Dosweg en de Langeweg te verharden,
desgevallend op een duurzame manier?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat een gedeelte van de
Mandeweg in het Meerjarenplan is opgenomen. De wegbermen zijn veel verslechterd in
de Mandeweg wegens de omleiding. Op veel plaatsen moeten we bijspringen om de
wegbermen te verharden. Waar nodig zullen we aanvullen.
De verbetering van de Mandeweg is voorzien via subsidies vanuit het Plattelandsfonds.
Raadslid Jelle Boelens neemt akte van het feit dat het probleem gekend is en men er iets
zal aan doen.
--------------Vijftiende voorwerp: Onveiligheid op het kruispunt van de Goochelaarstraat en
het Singelken.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Wie vanuit de Goochelaar richting het dorp rijdt, moet nu voorrang geven, echter
chauffeurs hebben de neiging te denken dat zij voorrang hebben. Daarbij komt nog dat
voor mensen die vanuit het Singelken de Goochelaarstraat inrijden, het zicht in die bocht
beperkt is.
Vraag
Kan op korte termijn verholpen worden aan de onveiligheid van dit kruispunt.
Hij vraagt om een stopbord te plaatsen.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de ontsluiting naar de
KMO-zone gevolgd wordt zoals destijds goedgekeurd in het mobiliteitsplan, meer bepaald
via de Caatsweg en Eerstestraat.
De vangrails in het begin van de Goochelaarstraat, dateren reeds van vóór de realisatie
van het Singelken. Het plan is nu om deze te verlagen om het zicht te verbeteren.
De technische dienst heeft een mogelijkse aanpassing van de verkeerssignalisatie
opgemaakt. Er is geen stopteken voorzien.
Het fietsverkeer richting sport- en recreatiecentrum moet veilig kunnen verlopen.
Raadslid Boelens is tevreden met de initiatieven die reeds genomen zijn.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie merkt ook nog op dat het
mobiliteitsplan stelt dat de Caatsweg een hoofdbaan is. Hij verwijst naar een studie die
opgemaakt werd in 2011 door Grontmij waarin alle kruispunten naar de KMO-zone zijn
opgenomen. Hij hoopt dat met deze studie rekening zal gehouden worden.
--------------Zestiende voorwerp: Dringend herstel losliggende stenen in de voetpaden Stee.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:

Enige tijd terug kwam een bejaarde vrouw ernstig ten val als gevolg van losliggende
stenen in het voetpad aan het Stee in Watervliet. Op diverse plaatsen liggen er losse
stenen in de voetpaden, wat voor jong en oud gevaarlijke toestanden creëert.
Voorstel van besluit:
De losliggende tegels in de voetpaden aan het Stee in Watervliet vastzetten en de
oneffenheden wegwerken tegen uiterlijk Kerstdag 2016, maar liever zo vlug mogelijk.
Raadslid Van de Keere vult nog aan dat hij zich bewust is dat het niet zo eenvoudig is om
de stenen vast te zetten. Om dit tegen uiterlijk Kerstdag 2016 uit te voeren is nu niet
onmiddellijk noodzakelijk. Hij vraagt toch om dit zo vlug mogelijk op te lossen en is
akkoord om het voorstel van besluit in die zin aan te passen.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de losliggende tegels
zullen vastgezet worden.
De voorzitter vraagt de stemming voor het voorstel van besluit: “De losliggende tegels in
de voetpaden aan het Stee in Watervliet vastzetten en de oneffenheden zo vlug mogelijk
wegwerken.”
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Enig artikel. – Het voorstel van besluit: “De losliggende tegels in de voetpaden aan het
Stee in Watervliet vastzetten en de oneffenheden zo vlug mogelijk wegwerken.”, wordt
goedgekeurd.
--------------Zeventiende voorwerp: Beheerscomité MIMENO.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
In notulen collegeverslag van 29.09.2016 lees ik dat er een vergadering is doorgegaan
met agendapunten:
a. opnemen van iemand uit de oppositie in het beheerscomité
b. wijziging uren milieupark
c. deel Assenede toelaten milieupark
Vraag:
- Wordt ingegaan op de vraag om iemand uit de oppositie op te nemen in het
beheerscomité van MIMENO?
- Worden de openingsuren gewijzigd en zo ja, dan veronderstel ik dat dit besproken zal
worden in de milieuraad?
- Is er een akkoord met Assenede om een deel van inwoners op hun grondgebied toe te
laten op het gemeentelijk milieupark?
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu, antwoordt hierop als volgt:
a. Deze vraag werd besproken in het beheerscomité van MIMENO en het volgende is
hierover opgenomen in het verslag: “Beide gemeenten wensen niet in te gaan op deze
vraag. Deze structuur van het beheerscomité is te kleinschalig en het overlegorgaan
heeft te weinig eigen bevoegdheden om een samenstelling in een politieke constellatie
te verantwoorden”
b. De uren zijn inderdaad gewijzigd. De aanleiding was dat er zich files voordoen in de
zomerperiode vooral op dinsdag. Om geen meerkosten te hebben, werd het laatste

half uur op dinsdag, woensdag en zaterdag in mindering gebracht, daar het aantal
bezoekers dan heel beperkt is.
Aangezien deze gewijzigde openingsuren dienden te worden overgemaakt aan IVM
voor de opname in de afvalkalender 2017 kon dit niet meer voor advies voorgelegd
worden aan de milieuraad. De milieuraad zal wel in kennis gesteld worden op de
vergadering van 29.11.2016.
c. De besprekingen met het schepencollege van Assenede moeten nog gevoerd worden.
Raadslid De Greve is tevreden met de wijzigingen van de openingsuren. Hij pleit om het
milieupark te laten uitbaten door IVM.
--------------Achttiende voorwerp: Principebeslissing tot oprichting van een gemeentelijke
raad lokale economie.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Recent werd de problematiek aangekaart van de dalende economische activiteiten binnen
de gemeente en specifiek de deelgemeente Watervliet waar banken sluiten, restaurants
sluiten en cafés verdwijnen.
Voorstel van beslissing:
Principebeslissing tot oprichting van een gemeentelijke raad lokale economie als 1ste stap
naar heropleving van de lokale economie in de gemeente.
Raadslid Annick Willems verwijst ook naar de verkiezingsprogramma van de fracties
Samen en N-VA naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Daarin werd vermeld dat werk zou gemaakt worden van de oprichting van een raad
lokale economie en van de aanstelling van een ambtenaar lokale economie.
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor lokale economie, antwoordt hierop als
volgt:
In het begin van de huidige legislatuur nam de gemeente deel aan het initiatief “Met
Belgerinkel naar de Winkel”. Dit initiatief is echter doodgebloed zonder lokale raad in
Sint-Laureins.
We hebben geen ambtenaar lokale economie.
Raadslid Annick Willems antwoordt hierop dat men een ambtenaar lokale economie ging
aanduiden.
Schepen Francque antwoordt dat hij Unizo heeft gesproken en stelt vast dat er geen
draagvlak is echter geen draagkracht om een gemeentelijke raad lokale economie op te
richten.
Unizo Sint-Laureins, Kaprijke en Assenede zijn samen geweest. Ook daar is geen
draagvlak vast te stellen.
De lokale economie in Watervliet zal naar zijn mening, zeker niet verbeteren door de
oprichting van een gemeentelijk raad voor lokale economie.
Een intergemeentelijke lokale raad oprichten wil hij wel proberen.
Het is de bedoeling om alle zelfstandigen nog eens uit te nodigen om ideeën naar voren
te brengen.

Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, vult aan dat de invoering van de Sente(n)bon
opgezet werd ter stimuli van de zelfstandigen. Een 80-tal zelfstandigen doen mee met dit
aanbod.
Er komt een verbetering van de kerstverlichting in alle deelgemeenten. Dit om onze
dorpskernen aangenamer te maken tijdens de donkere dagen.
Het is inderdaad de bedoeling om in het voorjaar een bijeenkomst te organiseren voor de
zelfstandigen. Op deze interactieve bijeenkomst zal getracht worden te polsen naar de
interesses en de noden van onze zelfstandigen.
Het idee om een ondernemersraad op te richten kan hierop zeker meegenomen worden.
Raadslid Annick Willems deelt tot slot nog mede dat op vrijdag 18.11.2016 “Dag van de
ondernemer” is en vraagt de stemming voor dit agendapunt. Het gaat om een
principebeslissing.
Schepen Johan Francque heeft er geen probleem mee dat er een raad komt.
De voorzitter vraagt de stemming voor het voorstel van beslissing: “Principebeslissing tot
oprichting van een gemeentelijke raad lokale economie als 1ste stap naar heropleving van
de lokale economie in de gemeente”.
Gelet op de uitslag van stemming,
BESLUIT eenparig:
Enig artikel. – Het voorstel van beslissing “Principebeslissing tot oprichting van een
gemeentelijke raad lokale economie als 1ste stap naar heropleving van de lokale
economie in de gemeente”, wordt goedgekeurd.
--------------Negentiende voorwerp: Stand van zaken voorbereiding omgevingsvergunning.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Vanaf 23 februari 2017 zal de omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd bij één
loket, het omgevingsloket
Vraag:
- Welke ambtenaren op de gemeente zullen dit behandelen en hoe is men op de
wijziging voorbereid, mede gelet op de lange afwezigheid van een stedenbouwkundig
ambtenaar
- Is de digitale aanpassing reeds gebeurd?
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, antwoordt hierop
als volgt:
- De ambtenaar van milieu en de waarnemende stedenbouwkundig ambtenaar volgen
de nodige opleidingen.
In de eerste week van december is een overleg gepland met de ambtenaren voor de
praktische regelingen.
Raadslid Bart Van de Keere merkt op dat de voorbereidingen nu reeds in orde zouden
moeten zijn.

Schepen Johan Francque antwoordt hierop dat de voorbereidingen lopende zijn en zullen
klaar zijn.
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor ICT, vult aan dat er nog veel
onduidelijkheden waren en nog steeds zijn. Onze gemeente zal klaar zijn, ook op
informatica gebied.
De examens voor stedenbouwkundig ambtenaar zijn lopende. Op 5 december is er het
mondeling examen. Indien kandidaten slagen, moet waarschijnlijk ook rekening
gehouden met een opzeggingsperiode bij de huidige werkgever.
Schepen Francque stelt dat de dienstverlening uitgebreider zal zijn en moeilijker. Er zal
dus op afspraak gewerkt moeten worden.
--------------Twintigste
voorwerp:
Onderschrijving
burgemeestersconvenant
Klimaatneutraliteit.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
De “Burgemeestersconvenant” is een unieke mogelijkheid voor gemeenten om door
lokale acties de Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren en de CO²uitstoot op het gemeentelijk grondgebied te verminderen.
Vraag:
Naar het standpunt om toe te treden tot de Burgemeestersconvenant en de beslissing
van de gemeenteraad in februari 2016 te herzien.
De heer Franki Van de Moer, burgemeester, antwoordt hierop dat slechts een paar
gemeenten uit het Meetjesland de Burgemeestersconvenant hebben ondertekend.
Hij blijft bij zijn standpunt zoals geformuleerd tijdens de gemeenteraadszitting van
18 februari 2016 en zal het convenant niet ondertekenen.
De gemeente wil geld uitgeven ten bate van het milieu door reële verwezenlijkingen ten
voordele van het milieu en het klimaat, in plaats van aan administratie.
Onze gemeente heeft zich geëngageerd om volgende projecten uit te voeren:
- milieuraad is opgericht
- openbaar domein aanpassen in functie van nul-gebruik van sproeistoffen
- sensibilisering rond het verbranden van afval
- organisatie
van
of
deelname
aan
milieuvriendelijke
evenementen
zoals
Boomplantactie, Verbijsterde Bijen en zwerfvuilactie
- isoleren van het dak van rusthuis en OCMW-administratie
- stookinstallatie vernieuwd
- aankoop van 2 voertuigen op aardgas
- nieuwe verwarming in het gemeentehuis
- LED-verlichting in het nieuw gebouw voor sport en jeugd Singelken
- LED-verlichting in de nieuwe verkaveling Vlasbloem
- isoleren van het dak van de sporthal te Sint-Laureins
- relighting van de sporthal Watervliet – LED-verlichting
- milieuvriendelijke verwarming in de sporthal te Sint-Laureins
- isoleren klasgebouwen Watervliet: vloer, dak, dubbel glas
Dit zijn een resem aan maatregelen die wel degelijk getuigen van bezorgdheid om het
milieu, om het klimaat en de CO² uitstoot.
Raadslid Annick Willems vindt dit vreemd aangezien hij in Veneco² de aanwerving van
een ambtenaar wel heeft mee goedgekeurd.

De burgemeester antwoordt hierop dat een deel van een fonds in Veneco² voorbehouden
blijft om gemeentegrensoverschrijdende acties te ondersteunen, zoals bv. een
projectmedewerker aanstellen.
--------------Eénentwintigste voorwerp: Werken E34 – tunnel Balgerhoeke.
De gemeenteraad,
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
De werken zijn al een hele poos aan de gang
Vraag
Naar de stand van zaken en heropening van de weg
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de werken zeer traag
vorderen. Verschillende zaken zijn niet goed uitgevoerd of worden helemaal niet
uitgevoerd.
Hij denkt dat aan de snelheid waarop nu gewerkt wordt, de werken pas zullen beëindigd
zijn in 2018.
Raadslid Franky Cornelis kaart in de rand van de punt, de slechte staat aan van Celiebrug
en van de zijbermen langsheen Celiekerkweg.
De burgemeester antwoordt dat er reeds verschillende gesprekken zijn gevoerd met
Wegen en Verkeer, maar zonder enig resultaat.
Zij beweren dat de slechte staat van de zijbermen, niet te wijten is aan de omleiding.
De putten zullen deze week gevuld worden voor het ganse traject vanaf Moershoofdeweg
tot en met Celiebrug. Deze werken zouden normaal vorige dinsdag opgestart worden. Dit
is niet gebeurd. Hij zal terug contact opnemen.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat veiligheid
primeert boven alles. Het is een taak die behoort tot de verantwoordelijkheid van de
burgemeester. Het is misschien aangewezen om de minister eens te wijzen op wat daar
allemaal gebeurt. Desnoods dringende maatregelen nemen vanuit de gemeente en zelf
de putten vullen.
De heer Carlos Bonamie, voorzitter, vult aan dat medewerkers van Wegen en Verkeer
hem mondeling hebben meegedeeld dat daar nu niet aan begonnen wordt gezien de
omleiding.
--------------Tweeëntwintigste
voorwerp:
Vraag
naar
tijdige
publicatie
notulen
schepencollege op het elektronisch communicatieplatform voor raadsleden
‘Sentedoc’.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Bij nazicht notulen Schepencollege op Sentedoc bleek dat de laatste notulen dateerden
van 12/08/2016. Ik ben in de veronderstelling dat er in de periode erna toch nog
samenkomsten van het College van Burgemeester en Schepenen waren.
Vraag:
Is hier een verklaring voor en wat gaan jullie hier aan doen om dit in de toekomst te
vermijden en de gemeenteraadsleden tijdig en correct volgens de principes van
openbaarheid van bestuur te informeren?

De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel, antwoordt hierop dat er
inderdaad een achterstand is. Dit is vooral te wijten aan de wissel van de secretaris. Er
moesten verschillende zaken worden bijgestuurd waardoor de opmaak van de notulen
enige vertraging opliep.
Mevrouw Linda Turpyn, gemeentesecretaris, vult aan dat het inderdaad zo is, dat naar
aanleiding van de secretariswissel en de afwezigheid van enkele personeelsleden,
waardoor verschillende opdrachten door anderen moesten overgenomen worden, kon de
opmaak van de notulen niet tijdig gebeuren.
In het vervolg zullen de notulen van het schepencollege veertien dagen na de zitting ter
goedkeuring aan het college worden voorgelegd. Na goedkeuring zullen deze dan op
Sentedoc gepubliceerd worden.
--------------Drieëntwintigste voorwerp: Herdenkingsplechtigheden ter gelegenheid van
11 november.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Vraag om de gemeentelijke uitnodigingen tijdig te ontvangen.
Ze vult aan dat uitnodigingen systematisch zeer laat bezorgd worden. Ze verwijst
hiervoor naar de uitnodigingen voor de 11 november vieringen. Deze werden pas op
08.11.2016 ontvangen. De festiviteiten werden reeds in college besproken in september
en gepubliceerd in de kranten en de Vijfklank voor de uitnodigingen aan de raadsleden
werden overgemaakt.
De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor feesten en plechtigheden, antwoordt dat
het zeker niet de bedoeling is om de oppositieleden achteruit te stellen, maar dat alles te
wijten is aan een samenloop van omstandigheden, namelijk verlof personeel, ziekte
personeel en wijziging personeel.
--------------Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 22.15 uur.

