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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------Voor de aanvang van de zitting, vraagt de heer Carlos Bonamie, voorzitter, om volgend
agendapunt toe te voegen bij hoogdringendheid: “Gemeentepersoneel – Aanstelling van
een stedenbouwkundig ambtenaar met fulltime prestaties – Niveau A1a-3a – Contract
van onbepaalde duur”.
Hij geeft het woord aan de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel.
Schepen Hugo Coene geeft volgende verduidelijking voor de toevoeging van het
agendapunt:
Er is één kandidaat geslaagd voor het examen.
Door het decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dat in voege
treedt vanaf 23.02.2017, is het wenselijk dat de tewerkstelling aanvangt op 03.01.2017
om op die manier de implementatie van de omgevingsvergunning te kunnen garanderen.
Het is opportuun om de kandidaat in kwestie zo snel mogelijk zekerheid te geven van zijn
aanstelling om te verhinderen dat de kandidaat alsnog een andere tewerkstelling zou
opnemen.
De voorzitter vraagt de stemming voor de toevoeging van volgend agendapunt bij
hoogdringendheid: “Gemeentepersoneel – Aanstelling van een stedenbouwkundig
ambtenaar met fulltime prestaties – Niveau A1a-3a – Contract van onbepaalde duur”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
De gemeenteraad is eenparig akkoord met de toevoeging van volgend agendapunt bij
hoogdringendheid: “Gemeentepersoneel – Aanstelling van een stedenbouwkundig
ambtenaar met fulltime prestaties – Niveau A1a-3a – Contract van onbepaalde duur”.
Dit agendapunt zal besproken worden in besloten zitting, na de behandeling van de
punten in openbare zitting.

DAGORDE:
1. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Veneco Streekwerking Meetjesland.
2. Gemeentelijk Reglement met betrekking tot de Gemeentelijke Administratieve
Sancties. – Aanpassen.
3. Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Bepalingen in het Algemeen
Politiereglement Sint-Laureins die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve
sanctie. – Wijzigen.
4. Toetreding Jobpunt Vlaanderen.
5. Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Meetjesland: finaal akkoord tot
toetreding en goedkeuring van beleidsplan, doelstellingen en werking.
6. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein. Goedkeuring.
7. OCMW – Budgetwijziging 2016/1 – Kennisname
8. OCMW – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Kennisname
9. OCMW – Budget 2017 – Kennisname
10. Gemeente – Budgetwijziging 2016 – Vaststelling
11. Gemeente – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Vaststelling
12. Gemeente – Gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar
2017. Vaststelling
13. Gemeente – Budget 2017 – Vaststelling.
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
14. Herstel parking aan basisschool De Springplank.
15. Spoedig weghalen en recycleren borden max. 70 km/uur.
16. Informeren brandweer en politie over wijziging straatnamen in de gemeente.
17. Vergoeding door de gemeente aan vrijwilligers receptie huwelijken?
18. Verlaging opcentiemen 2017 en volgende jaren.
--------------OPENBARE ZITTING
Eerste voorwerp: Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Veneco
Streekwerking Meetjesland.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.06.2015 betreffende de goedkeuring van de
overeenkomst met Veneco om de streekwerking in het Meetjesland verder te zetten in de
schoot van Veneco.
Overwegende dat de huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31.12.2016.
Overwegende dat op het burgemeestersoverleg van 07.10.2016 voorgesteld werd om de
samenwerkingsovereenkomst te hernieuwen.
Gelet op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 01.01.2017 tot
en met 31.12.2019.
Overwegende dat in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, de 14 Meetjeslandse
gemeenten zich engageren om jaarlijks een bijdrage van 0,8 euro per inwoner te betalen
aan Veneco.
Gelet op de mail van Veneco dd. 25.11.2016 waarin gevraagd wordt om de
samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan het schepencollege e,
gemeenteraad.
Gelet op het collegebesluit dd. 02.12.2016 inzake de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met Veneco om de streekwerking in het Meetjesland

verder te zetten in de schoot van Veneco en waarbij de jaarlijkse bijdrage van 0,8 euro
per inwoner wordt goedgekeurd voor 2017, 2018 en 2019.
Gelet op het decreet Intergemeentelijke Samenwerking dd. 06.07.2001, en latere
wijzigingen.
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, formuleert volgende vragen en
opmerkingen:
1. Wordt de jaarlijkse bijdrage van 0,8 euro per inwoner geïndexeerd
Zal er een extra bijdrage moeten betaald worden voor de aanwerving van de
projectmedewerker energie en klimaat die Veneco zal aanwerven.
2. Project Energie en klimaat: Veneco en de provincie werken een project uit ter
ondersteuning van de Meetjeslandse gemeenten op 2 sporen: ondersteuning bij de
opmaak van een klimaatactieplan en ondersteuning bij uitvoering van de acties in
het klimaatactieplan. Ze heeft daar bedenkingen over, temeer daar de burgemeester
tijdens de gemeenteraadszitting van 17.11.2016 heeft verklaard dat hij de
burgemeestersconvenant niet zal ondertekenen.
3. Tot slot vraagt ze enige verduidelijking aangaande de andere projecten die
opgesomd zijn in de toelichting bij de samenwerkingsovereenkomst, zoals:
onroerend en erfgoed en archeologie, herbruik hoeves en ESF-dossier ‘Verstrekt
Streekbeleid’
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop als volgt:
1. De jaarlijkse bijdrage wordt niet geïndexeerd, drie jaar lang
Dit bedrag is inclusief de aanwerving van de projectmedewerker energie en klimaat.
Per project kan eventueel een bijkomende bijdrage nodig zijn.
3. Het project Onroerend erfgoed en archeologie zal ons geld kosten maar is nodig voor
onze gemeente. Het is de bedoeling om de mensen met specifieke kennis af te
vaardigen. Voor onze gemeente is dit schepen Johan Francque.
Het Klimaat project is nog niet afgelijnd, het zal vermoedelijk draaien rond
windenergie.
Het project rond herbruik oude hoeves is nog niet opgestart.
Het project Versterkt Streekbeleid is een ESF-project.
Raadslid Annick Willems vindt het belangrijk dat de streekwerking verder gezet wordt.
De heer Luc De Meyere, raadslid van de fractie Samen, vult aan dat tijdens de laatste
Algemene Vergadering van Veneco, deze projecten kort aan bod zijn gekomen. Het
betreft vooral het meedenken over hoe we daar kunnen mee omgaan.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De
voorzitter
vraagt
de
stemming
voor
het
agendapunt:
samenwerkingsovereenkomst met Veneco Streekwerking Meetjesland”.

“Goedkeuren

Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 – De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met
Veneco om de streeksamenwerking in het Meetjesland verder te zetten in de schoot van
Veneco en engageert zich om hiervoor een bijdrage te betalen van 0,8 euro per inwoner
voor 2017, 2018 en 2019.

Art. 2 – De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde werkmethode in de
samenwerkingsovereenkomst en geeft mandaat aan de burgemeester voor het adviseren
over de streekwerkingsmiddelen aan de Raad van Bestuur van Veneco.
Art. 3 – De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de voorgestelde begroting voor de
streekwerkingsmiddelen in 2017 zoals voorgesteld op het burgemeestersoverleg van
10.10.2016.
Art. 4 – Deze samenwerkingsovereenkomst met Veneco om de streekwerking in het
Meetjesland verder te zetten in de schoot van Veneco, wordt eveneens ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voorgelegd.
--------------Tweede
voorwerp:
Gemeentelijk
Reglement
met
betrekking
tot
de
Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Aanpassen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester. Hij geeft
volgende verduidelijking.
Op voorstel van de politiezone wordt het gemeentelijk reglement betreffende de
administratieve sancties bijgestuurd teneinde de lokale besturen meer slagkracht te
kunnen geven om tegen bepaalde inbreuken efficiënter te kunnen optreden.
De maximaal toepasbare administratieve geldboetes als volgt verhoogd:
-meerderjarigen: van 250 euro naar 350 euro
-tussen 16 en 18 jaar: van 125 euro naar 175 euro
Daarnaast worden ook bepaalde verkeersovertredingen als volgt strafbaar gesteld:
1ste categorie: 55 euro
2de categorie: 110 euro
Kleine misdrijven gaan bij het parket in de vuilnisbak en worden niet gesanctioneerd.
Door de GAS-boetes kunnen de gemeenten dergelijke kleine misdrijven nu sanctioneren.
Door toevoeging van hoofdstuk 7bis kunnen bepaalde misdrijven die heden zijn
opgenomen in het strafwetboek, via bestuurlijke weg gesanctioneerd worden.
Verder wordt ook de termijn waarin recidive bijkomend gesanctioneerd wordt, verlengd
van twaalf maanden tot vierentwintig maanden
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2009 betreffende de goedkeuring van
het gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28.05.2015 betreffende de goedkeuring
protocolakkoorden GAS-verkeer en GAS niet-verkeer.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17.09.2015 betreffende gemeentelijke
administratieve sancties - goedkeuring bijlage protocolakkoorden GAS niet-verkeer.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikelen 119bis, 123 en 135, §2.
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse
Zaken en op de uitvoeringsbesluiten.
Gelet op het Koninklijk besluit van 21.12.2013 tot vaststelling van de nadere
voorwaarden en het model van protocolakkoorden in uitvoering van artikel 23 van de wet
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Gelet op de omzendbrieven van 23 december 2013 en 22 juli 2014 van de Vice-Eerste
Minister en de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, waarbij uitleg

verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve
sancties.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260.
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie vraagt hoeveel GAS-boetes er
zijn uitgeschreven in 2016 en van welke aard zij waren.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt daarop dat het aantal GASboetes uitgeschreven in 2016 pas volgend jaar in februari – maart bekend zal zijn. In
2014 en 2015 ging het telkens om één GAS-boete voor geluidsoverlast en slagen en
verwondingen.
Op voorstel van de politiezone wordt het gemeentelijk reglement betreffende de
administratieve sancties bijgestuurd teneinde de lokale besturen meer slagkracht te
kunnen geven om tegen bepaalde inbreuken efficiënter te kunnen optreden.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanpassen Gemeentelijk
Reglement met betrekking tot de Administratieve Sancties”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art.1– De gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2009 betreffende Goedkeuring
gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties, wordt opgeheven
met ingang van 1 januari 2017.
Art. 2 – De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het aangepast algemeen reglement op
de administratieve sancties als volgt:
HOOFDSTUK 1: Toepassingsgebied
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op alle inbreuken van
- het algemeen politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins, die aanleiding
kunnen geven tot een administratieve sanctie. Het gaat om inbreuken op de
artikelen 12, 17, 18, 19, 20, 1.3.1.1, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.4.§1, 1.3.2.5,
1.3.2.6, 1.5.0.1, 2.4.1.1, 2.4.2.1, 2.5.0.1, 2.7.0.1, 2.7.0.2, 3.2.0.1, 3.3.0.1
en 3.3.0.2 en 7bis.1.0.1. tem 7bis.2.2.1d.
- het gecoördineerd politiereglement “evenementen” voor de politiezone
Meetjesland Centrum, die voor wat de gemeente Sint-Laureins betreft
aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie. Het gaat om
inbreuken op de artikelen 12, 12bis, 17, 18, 19, 20.
HOOFDSTUK 2: Vaststelling
Artikel 2
Alle inbreuken op het politiereglement worden vastgesteld door politieambtenaren
of agenten van politie.
HOOFDSTUK 3: Aangewezen sanctionerende ambtenaar
Artikel 3
De aangewezen ambtenaar belast met het opleggen van een administratieve
geldboete is de provinciale ambtenaar.

HOOFDSTUK 4: Administratieve geldboete
Artikel 4
De administratieve geldboete is proportioneel in functie van de zwaarte van de
feiten die haar verantwoorden, en in functie van eventuele herhaling. Het maximum
is vastgelegd op 350 euro voor meerderjarigen en op 175 euro voor minderjarigen
die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
De administratieve geldboete voor overtredingen verkeer van eerste categorie is
vastgelegd op 55 euro. De administratieve geldboete voor overtredingen verkeer
van tweede categorie is vastgelegd op 110 euro.
HOOFDSTUK 5: Herhaling
Artikel 5
De persoon die, na met een administratieve geldboete van 25 euro te zijn
gesanctioneerd, eenzelfde overtreding begaat binnen de vierentwintig maanden
nadat ze uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 119bis § 11 van
de nieuwe gemeentewet wordt gesanctioneerd met een geldboete van 60 euro.
Artikel 6
De persoon die, na met een administratieve geldboete van 60 euro te zijn
gesanctioneerd, eenzelfde overtreding begaat binnen de vierentwintig maanden
nadat ze uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 119bis § 11 van
de nieuwe gemeentewet wordt gesanctioneerd met een geldboete van 120 euro.
Artikel 7
De persoon die, na met een administratieve geldboete van 120 euro te zijn
gesanctioneerd, eenzelfde overtreding begaat binnen de vierentwintig maanden
nadat ze uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 119bis § 11
nieuwe gemeentewet wordt gesanctioneerd met de volgens de wet maximum
toegelaten geldboete, zijnde 250 euro of 125 euro indien het een minderjarige
betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
Artikel 8
De persoon, eigenaar van een instelling, aan wie reeds tweemaal een
administratieve boete werd opgelegd naar aanleiding van een overtreding die
verband houdt met die instelling binnen de twaalf maanden nadat ze uitvoerbare
kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 119bis § 11 van de nieuwe
gemeentewet, zal worden gesanctioneerd met de administratieve sluiting van de
instelling gedurende een termijn van maximum drie maanden.
HOOFDSTUK 6: Samenloop van verscheidene overtredingen
Artikel 9
In geval van samenloop van verscheidene overtredingen waarvoor administratieve
geldboetes voorzien zijn, wordt het bedrag van de som van de verschillende
geldboeten opgelegd, zonder dat deze boete het bedrag van 350 euro te boven mag
gaan of 175 euro indien het een minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16
jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten.
Artikel 10
Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete
voorzien is en een overtreding waarvoor een administratieve schorsing of intrekking
van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning of een
administratieve sluiting van een instelling voorzien is, wordt alleen de schorsing,
intrekking of sluiting uitgesproken.
HOOFDSTUK 7 : Verzachtende omstandigheden
Artikel 11
Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de administratieve geldboetes
worden verminderd, zonder dat zij ooit lager mogen zijn dan 1 euro.

HOOFDSTUK 8 : De administratieve procedure
Artikel 12
De administratieve procedure wordt overeenkomstig artikel 119bis § 9 van de
nieuwe gemeentewet opgestart door middel van een ter post aangetekend schrijven
aan de overtreder.
De overtreder dient zijn verweerschrift, met een eventueel verzoek tot mondelinge
verdediging van zijn zaak, ook bij een ter post aangetekende zending te versturen
uiterlijk de vijftiende dag na de dag van ontvangst.
Het verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak is enkel mogelijk indien het
een overtreding betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die hoger is
dan 70 euro. De aangewezen ambtenaar bepaalt in dit geval de dag waarop dit
mondeling onderhoud plaatsvindt, rekening houdend met het feit dat het onderhoud
binnen de twintig werkdagen, te rekenen van de datum van verzending van het
verweerschrift, moet plaatsvinden.
Artikel 13
De aangewezen ambtenaar brengt de betrokkene met een tweede aangetekend
schrijven op de hoogte van de beslissing. De kennisgeving moet ondertekend
worden door de burgemeester en de gemeentesecretaris.
Artikel 14
Bij de kennisgeving van de beslissing wordt een overschrijvingsformulier gevoegd
dat door de betrokkene gebruikt kan worden. Tevens wordt hem meegedeeld dat de
boete ook in handen van de gemeenteontvanger kan worden betaald.
HOOFDSTUK 9: De administratieve schorsing of intrekking van een door de
gemeente afgegeven toestemming of vergunning en de tijdelijke of
definitieve administratieve sluiting van een inrichting
Artikel 15
Ernstige overtredingen, in de zin dat ze een gevaar betekenen voor de openbare
rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid, kunnen gestraft worden met een
administratieve sanctie: schorsing of intrekking van een vergunning of sluiting van
een exploitatie.
Artikel 16
Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit hoofdstuk bepaalde sanctie
stuurt de aangewezen ambtenaar het proces-verbaal door naar het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 17
De aangewezen ambtenaar verstuurt een voorafgaande waarschuwing. Hierin staat
dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden indien
die inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet
een uittreksel bevatten van het overtreden reglement en dient per post
aangetekende brief te gebeuren.
Artikel 18
Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekend schrijven meegedeeld
dat er aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college
overweegt een sanctie (schorsing of intrekking van de vergunning, sluiting van de
instelling) op te leggen. Bij deze mededeling deelt men ook mee waar en wanneer
het dossier kan worden ingekeken, waar en wanneer de betrokkene zal worden
gehoord, en dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
raadsman.
Artikel 19
De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van
burgemeester en schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de
aanwezigen worden bij het einde van de zitting uitgenodigd de notulen te
ondertekenen.

Artikel 20
Bij het nemen van de beslissing zijn in het college van burgemeester en schepenen
dezelfde leden aanwezig als tijdens de hoorzitting.
Artikel 21
De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de
gemeentesecretaris. Deze sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door
een aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.
HOOFDSTUK 10 - De bemiddelingsprocedure
Artikel 22
Bij minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip
van de feiten wordt de beslissing inzake het opleggen van een administratieve
geldboete voorafgegaan door een bemiddelingsprocedure.
Artikel 23
De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding
van de schade in de meest brede betekenis.
Hij/zij probeert, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen hiertoe bereid
zijn, een diepgaande dialoog en ontmoeting tot stand te brengen, met inbegrip van
één of meerdere momenten van directe ontmoeting.
Artikel 24
De bemiddelaar wordt door de aangewezen ambtenaar op de hoogte gebracht van
de relevante feiten van de zaak.
Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat
bemiddeling is, hoe deze verloopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat de
betrokkenen mogen verwachten en welke hun rechten en plichten zijn.
De bemiddelaar verstrekt de aangewezen ambtenaar informatie over de stand van
zaken betreffende de bemiddeling, wanneer de aangewezen ambtenaar hem hiertoe
verzoekt.
De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo snel mogelijk mee aan de
aangewezen ambtenaar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt
beëindigd zonder resultaat, wordt dit eveneens zo snel mogelijk meegedeeld.
Artikel 25
De aangewezen ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling,
of met de stand van zaken van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet
afgerond kan worden vóór het verstrijken van de termijn zoals voorzien in artikel
119 § 10 derde lid van de nieuwe gemeentewet.
Hij/zij moet op afdoende wijze motiveren waarom hij/zij, niettegenstaande een
geslaagde bemiddeling of een vooruitzicht op een geslaagde bemiddeling, toch
opteert voor het opleggen van een administratieve geldboete.
Art. 3 – Dit gemeentelijk reglement treedt in werking op 1 januari 2017
Art 4 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de deputatie, de Rechtbank
van Eerste Aanleg, de Politierechtbank en de politiezone
--------------Derde voorwerp: Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Bepalingen in het
Algemeen Politiereglement Sint-Laureins die aanleiding kunnen zijn voor een
administratieve sanctie. – Wijzigen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2009 betreffende de goedkeuring van
het algemeen politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins en gewijzigd bij

gemeenteraadsbesluiten van
22.01.2015 en 15.09.2016.

29.04.2010,

24.03.2011,

24.11.2011,

26.06.2012,

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28.05.2015 betreffende de goedkeuring
protocolakkoorden GAS-verkeer en GAS niet-verkeer.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17.09.2015 betreffende gemeentelijke
administratieve sancties - goedkeuring bijlage protocolakkoorden GAS niet-verkeer.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25.12.2016 betreffende de goedkeuring van
het gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikelen 119bis, 123 en 135, §2;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse
Zaken en op de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 21.12.2013 tot vaststelling van de nadere
voorwaarden en het model van protocolakkoorden in uitvoering van artikel 23 van de wet
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de omzendbrieven van 23 december 2013 en 22 juli 2014 van de Vice-Eerste
Minister en de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, waarbij uitleg
verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve
sancties;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 206;
Op voorstel van de korpschef van de politiezone Meetjesland centrum.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke Administratieve
Sancties. – Bepalingen in het Algemeen Politiereglement Sint-Laureins die aanleiding
kunnen zijn voor een administratieve sanctie. – Wijziging”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1– De gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2009 betreffende gemeentelijke
administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de
gemeente Sint-Laureins die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie
wordt aangevuld met een hoofdstuk 7bis als volgt:

H O O F D S T U K 7bis
Afdeling 1 – Gemengde inbreuken op het strafwetboek
Artikel 7bis.1.0.1.
Inbreuk op artikel 398 van het Strafwetboek (Hij die opzettelijk verwondingen of
slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden
en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen
alleen.
Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot
gevangenisstraf van een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig euro tot
tweehonderd euro) onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:

a. het nadeel is kleiner of gelijk aan 125,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte, en
b. de afwezigheid van enige verzwarende omstandigheid, en
c. de dader (of daders) van het feit is (zijn) niet gekend voor geweldsdelicten (d.w.z.
slagen, bedreigingen, belaging, vermogensdelicten met geweld, zedendelicten,
enz. volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar,
zoals blijkt uit de vaststelling, en
d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast.
Artikel 7bis.1.0.2.
inbreuk op de artikelen 461 (Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk
wegneemt, is schuldig aan diefstal.
Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een
kortstondig gebruik) en 463 (Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven,
worden bestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van
zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.
In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter meer
dan drie jaren.
Het minimum van de straf bedraagt drie maanden gevangenisstraf en vijftig euro
geldboete wanneer de diefstal werd gepleegd ten nadele van een persoon van wie de
bijzonder kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan
wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader
bekend was.) van het Strafwetboek, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het feit handelt om een winkeldiefstal of een poging daartoe, en
b. het nadeel is kleiner of gelijk aan 125,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte, en
c. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen winkeldiefstallen volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststelling, en
d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast, en
e. er werd geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt door de
verdachte, en
f. er zijn geen aanwijzingen van georganiseerd karakter van de feiten.
Artikel 7bis.1.0.3.
Inbreuk op artikel 521, derde lid van het Strafwetboek (Bij onbruikbaarmaking met het
oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en geldboete
van vijftig euro tot vijfhonderd euro.
De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke
vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen,
wagons en motorvoertuigen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.

Artikel 7bis.1.0.4.

Inbreuk op artikel 526 van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van acht dagen tot
een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die
vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn
opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken,
tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.) , onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

Artikel 7bis.1.0.5.
inbreuk op artikel 534bis van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van één maand tot
zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een
van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op
roerende of onroerende goederen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling, of graffiti volgens de Algemene
Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de
vaststellingen;

Artikel 7bis.1.0.6.
Inbreuk op artikel 534ter van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van een maand tot
zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een
van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende
eigendommen beschadigt.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

Artikel 7bis.1.0.7.
Inbreuk op artikel 537 van het Strafwetboek (Hij die kwaadwillig een of meer bomen
omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten
vernielt, wordt gestraft: voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro; voor elke ent, met
gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig
euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen);

Artikel 7bis.1.0.8.
inbreuk op artikel 545 van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van
die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of
dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen
ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om
de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.), onder de
cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

Artikel 7bis.1.0.9.
Inbreuk op artikel 559, 1° van het Strafwetboek (Met geldboete van tien euro tot twintig
euro worden gestraft: zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX,
hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk
beschadigen of vernielen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

Artikel 7bis.1.0.10.
Inbreuk op artikel 561, 1° van het Strafwetboek (Met geldboete van tien euro tot twintig
euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen
alleen worden gestraft: zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.);
Artikel 7bis.1.0.11.
inbreuk op artikel 563, 2° van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot
vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van
die straffen alleen worden gestraft: zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke
materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen.) , onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de
aanvankelijke aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden
(d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

Artikel 7bis.1.0.12.
Inbreuk op artikel 563, 3° van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot
vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van
die straffen alleen worden gestraft: daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits
zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van
de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk
om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.);
Artikel 7bis.1.0.13.
inbreuk op artikel 563bis van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot
vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van
deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende
wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht
geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke
plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij
niet herkenbaar zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar
aanleiding van feestactiviteiten.
Afdeling 2 – Gemengde inbreuken op het Koninklijk Besluit van 1/12/1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Onderafdeling 1 – overtredingen van eerste categorie
Artikel 7bis.2.1.1.

Omschrijving

Art. v/h KB
1/12/1975

Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve:
a

- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een
wegbedekking in een andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is;

22bis, 4°, a)

- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die
aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de
b

kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of
die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden

22ter.1, 3°

F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen,
behoudens plaatselijke reglementering.
c

In voetgangerszones is het parkeren verboden.

22sexies.2

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten
d

opzichte van zijn rijrichting.
Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel

23.1, 1°

langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:
- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde
e

kommen, op eender welke berm;
- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet
langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van

23.1, 2°

ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden;
- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk
op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden;
- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan
opgesteld worden.
f

Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet
geplaatst worden:
-

zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;

-

evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere
plaatsaanleg;

-

in één enkele file.

23.2, lid 1
1°
2°
3°

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op
de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide

23.2, lid 2

parkeermarkering niet overschrijden.
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de
parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden
g

zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of

23.3

onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in
artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg.
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in
artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
h

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik

23.4

van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de
andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke
i

plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de
andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen,

24, lid 1

inzonderheid:
-

op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar
de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn
het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te

2°

verlaten om op het fietspad te rijden;
-

op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor
de oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen

4°

voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen;
-

in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de

7°

verlenging van de naast bijgelegen rand van de dwarsrijbaan,
behoudens plaatselijke reglementering;
-

op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten,
behoudens plaatselijke reglementering;

-

8°

op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de
kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading
inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant

9°

van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan
bevindt;
-

op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor
voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan
1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden

10°

zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.
j

Het is verboden een voertuig te parkeren:
-

25.1

op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of
geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het
instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou

1°

verhinderen;
-

op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een
autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst;

-

voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het
inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;

-

op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan
aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen;

-

buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg
waarop het verkeersbord B9 is aangebracht;

-

op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de
plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;

-

2°

3°

5°

8°

9°

op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel
75.1.2.° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het

10°

gebruik van de openbare weg;
-

op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand
of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor

11°

elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;
-

op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;

-

buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan
van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die
deze rijbanen scheidt.

12°

13°

Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen.
k

De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat

27.1.3

het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer
l

kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na

27.5.1

elkaar te parkeren.
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg
auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa
van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren,

27.5.2

behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is
aangebracht.
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie
uur na elkaar te parkeren.

27.5.3

Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel
27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
m

gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde
besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de

27bis

voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op
een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap
geparkeerde voertuig.
n

o

p
q
r

Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze
inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103 wanneer deze
inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan
en het parkeren niet in acht nemen.
Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van
verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.

68.3

71

70.2.1
70.3
77.4

Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in
artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
s

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het

77.5

gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de
voertuigen moeten staan.
t

Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die
bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht.

Onderafdeling 2 – overtredingen van tweede categorie
Artikel 7bis.2.2.1.

77.8

Omschrijving

Art. v/h KB
1/12/1975

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke
a

plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de
andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen,

24, lid 1

inzonderheid :
-

op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde
bermen, behoudens plaatselijke reglementering;

-

1°

op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn
het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te

2°

verlaten om op het fietspad te rijden;
-

op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen
voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de

4°

rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen;
-

op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens
plaatselijke reglementering onder de bruggen;

-

op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer
de zichtbaarheid onvoldoende is.

b Het is verboden een voertuig te parkeren:
-

5°

6°
25.1

op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders
van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om

4°

omheen een hindernis te gaan of te rijden;
-

op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou
belemmerd worden;

-

wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed
zou worden.

6°

7°

Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen
gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
d behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap

25.1, 14°

die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel
27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg.
Art. 2 – De volgende bepalingen van de beslissing van 25 juni 2009 houdende
gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement
van gemeente Sint-Laureins die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie,

zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 29.04.2010, 24.03.2011, 24.11.2011,
26.06.2012, 22.01.2015 en heden worden opgeheven:
 artikel 3.3.0.2.
 artikel 2.4.2.1.
 artikel 1.3.1.1.
De artikelen zijn vervangen door de artikelen 7bis.1.0.5., 7bis.1.0.7. en 7bis.1.0.10 van
het nieuwe hoofdstuk 7bis van onderhavig besluit.
Art. 3 – Dit besluit zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187
van het gemeentedecreet en treedt in werking op 1 januari 2017
Art. 4 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de deputatie, de Rechtbank
van Eerste Aanleg, de Politierechtbank en de politiezone
--------------Vierde voorwerp: Toetreding Jobpunt Vlaanderen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181,
186 en 248 tot en met 260.
Gelet op de rechtspositieregeling van het
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.

gemeentepersoneel,

inzonderheid

de

Overwegende dat in de loop van 2017, naar aanleiding van loopbaanonderbreking en
pensionering van personeelsleden en de integratie OCMW – gemeente, verschillende
functies vrij zullen komen.
Overwegende dat de gemeente Sint-Laureins voor de psychotechnische proeven en
assessments vermeld in het examenprogramma voor bovenstaande functies een beroep
moet doen op een selectiebureau.
Overwegende dat de gemeente Sint-Laureins het HR-beleid in zijn globaliteit verder
wenst te professionaliseren.
Overwegende dat consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en
tijdsintensieve aangelegenheid is en de aankoop ervan bijzondere expertise vergt.
Gelet op de oprichting van Jobpunt Vlaanderen bij decreet machtiging d.d. 2 maart 1999
door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en
Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart.
Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt
Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen.
Gelet op de statuten van Jobpunt Vlaanderen zoals goedgekeurd op de Algemene
Vergadering van 15 oktober 2015.
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen een coöperatieve vennootschap is van privaat
recht met uitsluitend vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen.
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen sinds 2000 operationeel is, en momenteel ruim
240 vennoten telt, waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s,
autonome
overheidsbedrijven,
onderwijsinstellingen,
intercommunales,
politiezones,
hulpverleningszones.

Overwegende dat de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten wordt geregeld
in een beheersreglement.
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen uitsluitend werkt voor haar vennoten die elk als
entiteiten behorende tot de overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het
toezicht uitoefenen op de vennootschap waardoor de quasi inhouse-kwalificatie van
toepassing is.
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake
werving en selectie, als in de brede P&O-activiteiten zoals organisatie van assessment
centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak
personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie
decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer). Jobpunt Vlaanderen werkt
daartoe altijd samen met erkende dienstverleners na marktvergelijking en met
toepassing van de wet overheidsopdrachten.
Overwegende dat het bestuur door toetreding tot Jobpunt Vlaanderen gebruik kan maken
van de schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners.
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen de meest gunstige tarieven garandeert.
Overwegende dat de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten op
reglementaire basis stoelt en niet van contractuele aard is. Gezien de quasi inhouse
kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van Jobpunt Vlaanderen vrijgesteld van
de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de door
Jobpunt Vlaanderen via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te
maken.
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen aan haar vennoten een netwerk van professionele
dienstverleners in de HR - en consultancysector garandeert.
Overwegende dat de toetreding geen verplichting tot afname inhoudt en het bestuur dus
zijn maximale keuzevrijheid behoudt. De gemeente Sint-Laureins beschikt zodoende over
een HR-ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een
maximale onafhankelijkheid.
Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen niet in de plaats treedt van het bestuur doch de rol
opneemt van adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten
die door de externe leveranciers worden uitgevoerd.
Overwegende dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de éénmalige
aankoop van aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10
personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk
€24,79 aangekocht. Dit betekent voor de gemeente Sint-Laureins 520,59 euro.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie vraagt of het hier gaat om een
vennootschap van openbare besturen met een eenmalige aankoop van aandelen.
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat de gemeente eenmalig 520,59 euro moet
betalen.
Raadslid Van de Keere stelt dat het goed kan zijn om samen te werken. Hij denkt dat
daar een kostenplaatje zal aan verbonden zijn.
Het is begrijpbaar dat de gemeente wil aansluiten gezien het groot personeelsverloop.

Schepen Coene antwoordt hierop dat er veel aanwervingen gepland zijn in begin 2017.
Jobpunt Vlaanderen kan daarbij een goede ondersteuning zijn.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie vraagt of ook het OCMW daarbij
betrokken wordt.
De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, antwoordt daarop dat de toetreding tot
Jobpunt Vlaanderen goedgekeurd is door de OCMW-raad van 8 december 2016.
De voorzitter
Vlaanderen”.

vraagt

de

stemming

voor

het

agendapunt:

“Toetreding

Jobpunt

Gelet op uitslag van de stemming.
BESLUIT eenparig
Art. 1 – De gemeente Sint-Laureins
ondersteuning inzake het HR-beleid.

treedt

toe tot

Jobpunt

Vlaanderen

voor

Art. 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Jobpunt Vlaanderen.
Art. 3 – De administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten.
--------------Vijfde voorwerp: Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Meetjesland:
finaal akkoord tot toetreding en goedkeuring van beleidsplan, doelstellingen en
werking.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor Ruimtelijke
Ordening. Hij verduidelijkt als volgt:
Op 01.01.2015 trad het nieuwe onroerenderfgoeddecreet in werking. Dit nieuwe decreet
herschrijft de mogelijkheden om met onroerend erfgoed om te gaan in Vlaanderen. Het
impliceert onder andere meer autonomie voor de lokale besturen vanaf 01.01.2017.
Het decreet voorziet twee opties voor gemeenten om met deze autonomie om te gaan:
een gemeente kan een erkenning als onroerenderfgoedgemeente aanvragen en zo
een aantal specifieke bevoegdheden in eigen handen nemen
een gemeente kan zich met andere gemeenten verenigen in een erkende
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED)
Momenteel zijn 11 gemeenten aangesloten. Er wordt een jaarlijkse gemeentelijke
bijdrage voor onze gemeente van 3.500 euro gevraagd.
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op artikel 3.3.1. van het onroerend erfgoed decreet van 12.07.2016 dat bepaalt dat
de Vlaamse Regering een intergemeentelijke dienst opgericht overeenkomstig het
decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking kan erkennen als
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013.
Gelet op artikel 3.3.1. van bovenvermeld besluit dat bepaalt dat om een aanvraag tot
erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst te kunnen indienen, het
intergemeentelijk samenwerkingsverband:
1° opgericht moet zijn overeenkomstig het decreet van 06.07.2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking
2° bestaan uit minimaal drie gemeenten die allen in het Vlaams Gewest liggen.
Gelet op artikel 3.3.2. van bovenvermeld besluit dat volgende erkenningsvoorwaarden
bepaalt
om
erkend
te
worden
en
te
blijven
als
intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst:
1° het intergemeentelijk samenwerkingsverband toont aan dat zijn werkingsgebied
beschikt over een gemeenschappelijk erfgoedpakket op basis van een gezamenlijke
omgevingsanalyse.
2° het intergemeentelijk samenwerkingsverband dient een onroerenderfgoedbeleidsplan
in, dat het actief behoud van het onroerend erfgoed op het grondgebied van de
aangesloten gemeenten voor ogen heeft en complementair is aan het Vlaamse
onroerenderfgoedbeleid en dat bovendien aan volgende voorwaarden voldoet:
a) het onroerenderfgoedbeleidsplan stelt een gezamenlijke visie en een gezamenlijk
plan van aanpak voorop
b) het onroerenderfgoedbeleidsplan is integraal en omvat dus de zorg voor het
archeologisch erfgoed, voor de monumenten en voor de cultuurhistorische
landschappen
c) het onroerenderfgoedbeleidsplan is geïntegreerd en is dus afgestemd met andere
beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg.
d) het onroerenderfgoedbeleidsplan houdt rekening met de noden van de aanwezige
onroerenderfgoedactoren.
3° het intergemeentelijk samenwerkingsverband ondersteunt de vrijwilligerswerking die
zich inzet voor het duurzame behoud en beheer voor de ontsluiting van het onroerend
erfgoed op zijn grondgebied en neemt acties om een lokaal draagvlak voor de
onroerenderfgoedzorg te creëren.
4° het intergemeentelijk samenwerkingsverband beschikt over voldoende expertise om
dat onroerenderfgoedbeleidsplan uit te voeren en bouwt met het oog op
expertiseverwerving een consultatienetwerk uit met alle diensten en organisaties die
betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed.
Overwegende dat op 01.01.2015 het nieuwe onroerenderfgoeddecreet in werking treed.
Dit nieuwe decreet herschrijft de mogelijkheden om met onroerend erfgoed om te gaan
in Vlaanderen. Het impliceert onder andere meer autonomie voor de lokale besturen
vanaf 01.01.2017.
Overwegende dat het decreet twee opties voorziet voor gemeenten om met deze
autonomie om te gaan:
een gemeente kan een erkenning als onroerenderfgoedgemeente aanvragen en zo
een aantal specifieke bevoegdheden in eigen handen nemen
een gemeente kan zich met andere gemeenten verenigen in een erkende
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED)
Overwegende dat voor gemeenten die geen erkenning als onroerenderfgoedgemeente
aanvragen of niet toetreden ten een intergemeentelijke erfgoeddienst, er vanaf
01.01.2017 ook de zorg- en motiveringsplicht is bij aanvragen tot sloop/kap van
vastgesteld erfgoed. Dit dient te gebeuren op basis van de zogenaamde
onroerenderfgoedtoets, waarbij de vergunningverlener oordeelt of het belang van het
project waarin een sloop-/kapvergunning aangevraagd wordt, opweegt tegen het verlies
van erfgoedwaarden.

Gelet op de studienamiddag over de mogelijkheden van een IOED georganiseerd door
COMEET, RLM en Veneco op 17.05.2016.
Overwegende dat een IOED een intergemeentelijk samenwerkingsverband is dat werkt
rond bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed. Bij aansluiting kan een
gemeente beroep doen op de IOED voor beleidsvoorbereidende taken, de
beslissingsbevoegdheid blijft altijd bij de gemeente. Bij aansluiting van een erkende
onroerenderfgoedgemeente bij de IOED kan zij desgewenst haar taken aan deze IOED
overdragen, zonder dat zij haar beslissingsbevoegdheid verliest. Aan de verschillende
gemeenten werd gevraagd om tegen 16 juni 2016 te laten weten of er al dan niet zou
deel genomen worden aan een IOED.
Gelet op het burgemeestersoverleg van 18.06.2016 waarop beslist werd om een traject
tot opstart van IOED in te richten.
Gelet op het collegebesluit dd. 01.07.2016 betreffende het principieel akkoord met de
deelname aan de oprichting van een Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst
Meetjesland (IOED Meetjesland).
Gelet op de stuurgroepoverleggen georganiseerd op 06.07.2016, 20.09.2016 en
20.10.2016 die de oprichting van de beleidsdocumenten van de IOED opvolgen. In de
stuurgroep werd elke gemeente vertegenwoordigd door een afgevaardigde.
Gelet op het collegebesluit dd. 28.10.2016 betreffende het akkoord van de taken van het
IOED en de goedkeuring van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 3.500 euro.
Overwegende dat de IOED wordt aangevraagd door Veneco. Er wordt aldus geen nieuwe
projectvereniging met eigen rechtspersoonlijkheid opgericht. Veneco werkt voor de
werking van de IOED nauw samen met COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland.
Elke vereniging zal expertise inbrengen in de werking van de IOED.
Gelet op de beleidsdocumenten voor de erkenningsaanvraag voor de oprichting van
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Meetjesland opgemaakt door Veneco.
Gelet op de bijkomende nota van 28.10.2016 opgemaakt door Veneco, COMEET en
Regionaal Landschap Meetjesland, waarin de werking en dienstverlening van en
financiële gemeentelijke bijdrage aan IOED Meetjesland wordt toegelicht.
Gelet op het verslag van het laatste stuurgroepoverleg van 20.10.2016 dat werd
ingericht naar aanleiding van de opmaak van de beleidsdocumenten voor de
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst.
Gelet op het collegebesluit dd. 02.12.2016 betreffende het akkoord met de deelname aan
de oprichting van Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Meetjesland.
Gelet op de vraag tot agendering op de gemeenteraad van 15.12.2016.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 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: “Intergemeentelijke
Onroerenderfgoeddienst Meetjesland: finaal akkoord tot toetreding en goedkeuring van
beleidsplan, doelstellingen en werking”.

Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 – De gemeenteraad gaat akkoord met de deelname aan de oprichting van
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Meetjesland.
Art. 2 – De gemeenteraad gaat akkoord met de beleidsdocumenten en aldus inhoud van
de
erkenningsaanvraag
voor
de
oprichting
van
Intergemeentelijke
Onroerenderfgoeddienst Meetjesland.
Art. 3 – De gemeenteraad gaat akkoord met de jaarlijkse gemeentelijke te indexeren
bijdrage aan Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Meetjesland voor 2018, 2019
en 2020.
Art. 4 – De gemeenteraad gaat akkoord om over te gaan tot het aanduiden van een
politiek en ambtelijk aanspreekpunt binnen de gemeente, die de werking van de
Intergemeentelijke
Onroerenderfgoeddienst
Meetjesland
opvolgt
vanaf
de
inwerkingtreding van de IOED.
Art. 5 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
COMEET, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo
Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen
gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar
cultuurbeleidscoördinator
financieel beheerder
--------------Zesde voorwerp: Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
nutsvoorzieningen.
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met
de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk
grondgebied.
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de
gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein.
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en
Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van
de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een
minimum te herleiden.
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit
een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse
Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden.
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld
dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit
van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals
aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens
constant een impact hebben op het openbaar domein.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 17.10.2013 betreffende de vaststelling van het
gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen voor een termijn
eindigend op 31.12.2016;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De
voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijk
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Art. 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein
naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en
Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a.
putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten,
stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten
worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens
aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente
of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend
op 31 december 2019.
Art. 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende
meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in
rijwegen 2,17 euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen
0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke
nutsvoorziening 60 % van hogervermelde bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening
gebracht.
Art. 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen,
kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en
belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen
en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per

kalenderjaar een retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente
aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van
0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.
Art. 4 - Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
facturen.
Art. 5 - Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal overgemaakt
worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000
Gent in het kader van het algemeen toezicht, en aan Imewo, c/o Eandis,
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
--------------Zevende voorwerp: OCMW – Budgetwijziging 2016/1 – Kennisname.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 17.12.2015 waarbij het OCMW budget 2016
werd goedgekeurd en waarbij de gemeentelijke bijdrage 605.532,00 euro bedraagt.
Gelet op de voorliggende budgetwijziging 2016 – nr. 1 voor het exploitatiebudget 2016,
het liquiditeitenbudget 2016 en het investeringsbudget 2016.
Overwegende dat in voorliggende budgetwijziging de gemeentelijke bijdrage voor het
jaar 2016 ongewijzigd blijft.
Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen dd.
18.11.2016 betreffende de budgetwijziging 2016 – nr. 1, inclusief de vastlegging van de
bestemde gelden.
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd.
2016 nr. 1 wordt vastgesteld.

.12.2016 waarbij de budgetwijziging

Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus.
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 betreffende
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017.

de

aanpassingen

van

de

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2016 - nr. 1 voor het
exploitatiebudget 2016, het liquiditeitenbudget 2016 en het investeringsbudget 2016.

Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.
--------------Achtste voorwerp: OCMW. – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019.
Kennisname.

–

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij het meerjarenplan 20142019 van het OCMW wordt goedgekeurd.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.12.2014 waarbij kennis wordt genomen van
de meerjarenplan aanpassing 2014-2019 nr. 1 van het OCMW.
Gelet op het voorliggende meerjarenplan aanpassing 2014-2019 van het OCMW,
bestaande uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.
Gelet op het collegebesluit dd. 18.11.2016 waarbij gunstig advies werd verleend aan het
ontwerp OCMW meerjarenplan aanpassing 2014-2019.
Gelet
op
de
beslissing
van
de
OCMW-raad
meerjarenplanaanpassing 2014-2019 wordt vastgesteld.

dd.

2016.

waarbij

de

Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25.06.2010 met betrekking tot de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (BVR BBC).
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of er op de nieuwe kamers
internetaansluiting voorzien is.
De heer Lacres, voorzitter OCMW-schepen, antwoordt hierop dat een nieuw systeem van
oproep voorzien wordt en ook Wifi, waardoor in elke kamer de mogelijkheid zal bestaan
op internetaansluiting.
De gemeenteraad neemt kennis van het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het
OCMW, omvattende een strategische nota en een financiële nota. De gemeentelijke
bijdragen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 19.12.2013, blijven ongewijzigd.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.
--------------Negende voorwerp: OCMW. – Budget 2017. – Kennisname.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij het meerjarenplan 20142019, bestaande uit een strategische nota en een financiële nota, wordt goedgekeurd en
waarbij de gemeentelijke bijdrage voor het werkjaar 2017, 623.698,00 euro bedraagt.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 15.12.2016 betreffende de kennisname van het
aangepast meerjarenplan 2014-2019. De gemeentelijke bijdragen, zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad op 19.12.2013, blijven ongewijzigd.
Gelet op het voorliggend budget 2017 van het OCMW, bestaande uit een beleidsnota, een
financiële nota en een toelichting.
Gelet op het collegebesluit dd. 18.11.2016, waarbij gunstig advies werd verleend aan het
ontwerp OCMW budget 2017.
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 08.12.2016 waarbij het budget 2017 wordt
vastgesteld.
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25.06.2010 met betrekking tot de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse regering van 23.11.2012.
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus.
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2017.
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 gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van het OCMW.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.
--------------Tiende voorwerp: Gemeente – Budgetwijziging 2016. – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën. Namens de
OCMW-raad en de gemeenteraad bedankt hij de financieel beheerder en de financiële
dienst voor het geleverde werk, niet alleen nu, maar ook gedurende het hele jaar.
Aan de hand van een powerpoint-presentatie overloopt hij de budgetwijziging 2016 ten
opzichte van het initiële budget 2016 als volgt:
Exploitatie-inkomsten
Globaal: toename met 80.000 euro
Meer inkomsten personenbelasting en BOT
Exploitatie-uitgaven
Globaal: toename met 540.000 euro
Eenmalige kost wettelijke herschikking pensioenfonds politieke mandatarissen
Brandweerfactuur provincie 2014
Saldo: exploitatie inkomsten – uitgaven = -63.000 euro
Investeringsbudget 2016

Geen significante wijzigingen, noch in uitgaven, noch in inkomsten
Behalve aankoop grond Veldstraat
De voorziene lening van 2,1 miljoen euro was niet nodig
Besluit budget 2016
De exploitatiebegroting blijft onder controle
Het investeringsprogramma is grotendeels uitgevoerd of is in uitvoering
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 20 december 2012 waarbij de
beleidsdomeinen werden vastgesteld.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 17.12.2015 waarbij het budget 2016 werd
vastgesteld.
Gelet op de voorliggende budgetwijziging
investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

voor

het

exploitatiebudget,

het

Overwegende dat ook de financiële toestand werd opgenomen in de daartoe bestemde
schema’s.
Gelet op de staat van het financieel evenwicht waarbij het resultaat op kasbasis
1.033.375,87 euro en de autofinancieringsmarge -64.810,90 euro en de bestemde
gelden 900.000,00 euro bedraagt.
Overwegende dat het voorontwerp van de budgetwijziging werd besproken in het
managementteam van 28/11/2016 Er werd in consensus een positief advies verleend.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 juni 2010 met betrekking tot de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (BVR BBC).
Gelet op beslissing van de gemeenteraad dd. 31 mei 2012 houdende de beslissing om
vanaf 1 januari 2013 het Besluit van de Vlaamse regering m.b.t. de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en alle geldende nieuwe regelgeving in verband met BBC in te
voeren.
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus.
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
dd. 13/09/2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de
budgetten 2017.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260.
Door de raadsleden van de CD&V-fractie wordt verduidelijking gevraagd aangaande
volgende bedragen:
De heer Franky Cornelis:
Eerst en vooral bedankt hij schepen Hugo Coene voor de uitleg. Hij merkt op dat er zich
op blz. 43 enkele rekenfouten bevinden. Meer bepaald het bedrag van de roerende
voorheffing en het bedrag van de administratieve kosten voor financieel beheer naar
aanleiding van de herschikking pensioenfonds.
Vervolgens vraagt hij enige uitleg aangaande volgende bedragen:
1. blz. 44: 3.125,00 euro voor de opstart Dorpshuis in 2016
2. blz. 44: 141.000,00 euro voor bijdrage werkingskosten polders
3. blz. 44: 4.700,00 euro voor maaien wegbermen en bermbeheer door SVAL

4.

blz. 45: 10.000,00 euro voor subsidies aan voetbalclub Goalgetters

Mevrouw Annick Willems:
5. blz. 44: Een verhoging van 5.000 euro voor bijkomende uren bezoldiging
onderwijzend personeel ten laste van het bestuur. Ze merkt op dat eerder beslist
werd om de uren af te bouwen en geen uren meer toe te kennen ten laste van de
inrichtende macht.
Daarop wordt als volgt geantwoord:
Door schepen Hugo Coene:
1. Het bedrag van 3.125 euro is bestemd om de afrekening voor de overname van het
meubilair en materiaal van het Dorpshuis en de kosten van het Postpunt te betalen
4. De subsidie van 10.000 euro voor de Goalgetters is bedoeld om de kosten van de
tuinaannemer, aangesteld door de Goalgetters om het terrein Singelken te
onderhouden, te vergoeden, omdat de voetbalclub het terrein moest onderhouden
zonder dat het in gebruik was.
Door de heer Franki Van de Moere, burgemeester:
2. Het bedrag van 141.000 euro voor bijdrage werkingskosten polders is voor het
herstel van het pompgemaal Sint-Annapolder. De gemeente is financieel
bijgesprongen. Het ligt aan de verkeerde kant van de dijk.
3. Het bedrag voor maaien wegbermen en bermbeheer door SVAL is verhoogd met
4.700 euro omdat SVAL gevraagd werd om meer wegbermen te maaien. SVAL maakt
hooi. Dit kost meer dan klepelen maar is duurzamer.
Door mevrouw Claudine Bonamie, schepen:
5. Het betreft hier de uren van de beleidsmedewerker die verhogen van 8 naar 9 uren.
Raadslid Annick Willems merkt op dat een verhoging van 5.000 euro veel is voor slechts
één uur extra ten laste van de inrichtende macht.
Schepen Hugo Coene zal de nodige informatie hieromtrent opvragen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeente. - Budgetwijziging
2016 – Vaststelling’.
Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de
heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo
Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon.
Onthoudingen: 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,
BESLUIT met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art. 1 – De budgetwijziging 2016 wordt vastgesteld.
Art. 2 - Een papieren exemplaar van de budgetwijziging 2016 wordt overgemaakt aan
het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De
digitale rapportering gebeurt via het digitaal loket mijn.binnenland-vlaanderen.be .
--------------Elfde voorwerp: Gemeente – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 –
Vaststelling.

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie door de heer Hugo
Coene, schepen van financiën.
Hij overloopt de actualisatie van het meerjarenplan als volgt:
Aannames financiële planning:
- Aannames met betrekking tot de uitgaven
- Aannames met betrekking tot de inkomsten
- Wijzigingen 2016-2019
- Besluit Meerjarenplan 2016-2019:
De meerjarenplanning blijft onder controle: elk jaar positieve auto financieringsmarge en
positieve kasbasis
Het investeringsprogramma volgt de planning.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20.12.2012 waarbij de beleidsdomeinen werden
vastgesteld.
Gelet op het voorliggende ontwerp van aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bestaande
uit:
- een strategische nota;
- een financiële nota bestaande uit het financiële doelstellingenplan en de staat van
het financiële evenwicht ;
- de toelichting bij het meerjarenplan;
Overwegende dat de gemeente aan de acties met betrekking tot bibliotheek, cultuur,
jeugd en sport wenst in te tekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten en een aanvraag tot
het verkrijgen van subsidies indient bij de bevoegde administraties.
Gelet op de besprekingen met het managementteam op 28 november 2016.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 met betrekking tot de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen (BVR BBC).
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 en het ministerieel besluit van
november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (MB BBC).

26
tot
de
de

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur d.d.
22.03.2013 betreffende de instructies voor het opstellen van strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens
de beleids- en beheerscyclus.
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur d.d.
24.10.2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus.
Gelet op de omzendbrief BB2016/2 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur d.d.
13.09.2016 betreffende de instructies voor het aanpassen van de meerjarenplanning
2014-2019 en opmaak budget 2016 volgens de beleids- en beheerscyclus.
Gelet op het decreet dd. 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260.
Door de raadsleden van de CD&V-fractie worden opmerkingen en vragen geformuleerd
als volgt:
Door de heer Franky Cornelis:
1. De politiezone Meetjesland-Centrum kan rekenen op een bonus van ongeveer
1 miljoen euro van de federale overheid, waarvan 16,5% voor Sint-Laureins. Hij
denkt dat de dotatie hierdoor misschien iets kan verminderd worden
2. blz. 105:
Voor deelneming in Jobpunt Vlaanderen staat een bedrag vermeld van 300 euro, dit
moet 500 euro zijn.
Hij vraagt enige verduidelijking over het bedrag van 200.000 euro dat wordt
voorzien voor herlokalisatie gemeentelijke diensten.
Voor fietspad Sint-Laureins – Sint-Margriete staat een bedrag vermeld van
35.000 euro, voor fietspad Sint-Jan, een bedrag van 20.000 euro. Hij vraagt
verduidelijking daaromtrent. Hij merkt op dat in de Goochelaarstraat voorzien was
om een fietspad aan te leggen tot de Mandeweg.
3. blz. 106:
Er staan veel rioleringswerken gepland. Gaan deze dan in 2017 van start?
Er is een bedrag voorzien van 20.000 euro voor herziening Ruimtelijk Structuurplan.
Graag enige verduidelijking.
Er is een bedrag voorzien in 2017 voor vernieuwen kerstverlichting. Hij meent dat er
in 2016 reeds zaken zijn aangekocht en vraagt enige uitleg.
Renovatie sportzaal Sint-Laureins: hij is verheugd dat dit nu zal gebeuren maar het
bedrag ligt heel hoog.
Multifunctioneel gebouw Sint-Margriete: er is een bedrag opgenomen van 100.000
euro. Eerst was sprake van een sanitair blok en berging. Hij vraagt wat er nu precies
zal komen. De verkoop van het gemeentehuis van Sint-Margriete wordt geschat op
200.000 euro. De CD&V-fractie denkt dat het mooi zou zijn indien dit bedrag
gebruikt wordt in Sint-Margriete
4. blz. 107: Hij vraagt of het bouwlot in de Jeronymus Lauwerijnstraat reeds verkocht
is.
5. Hij merkt tot slot op dat er niets vermeld is in het Meerjarenplan van de verkoop van
het vroeger groenpark in de Graafjansdijk aan de aangelanden.
Door de heer Luc Van de Vijver:
6. Voor de heraanleg van het buitenterrein aan de sportzaal Sint-Laureins is een bedrag
voorzien van 25.000 euro. Hij merkt op dat dit terrein reeds meerdere malen werd
heraangelegd.
Daarop wordt geantwoord als volgt:
Door de heer Franki Van de Moere, burgemeester:
1. De bonus van 1 miljoen euro is nog helemaal niet zeker. Het betreft hier een voorstel
van dading van een advocatenbureau. Zijn voorkeur gaat uit om structureel minder
te betalen aan de politiezone. Voor het gebouw moet Sint-Laureins jaarlijks 60.000
euro bijdragen. Dit gedurende een periode van 20 jaar.
3. Aangaande de geplande rioleringswerken deelt hij het volgende mede:
De Jeronymuspolderdijk en Watervlietsesteenweg zijn prioritair wegens
subsidies. Dit werk is niet zo groot en zal waarschijnlijk in 2017 kunnen
uitgevoerd worden.
De werken aan Veldstraat en Menneken kunnen vlugger gaan, vooral door de
verkoop van de oude hoeve Boerjan
De dorpskernvernieuwing in Sint-Laureins moet door de Afdeling Wegen en
Verkeer uitgevoerd worden in 2017.

Voor wat de renovatie van de sportzaal in Sint-Laureins betreft, antwoordt hij dat de
vernieuwing van de verwarming hoog nodig is. Het is echter logisch om eerst de
renovatie van het dak aan te pakken en dan pas de verwarming te vernieuwen.
Aangaande het multifunctioneel gebouw in Sint-Margriete, deelt hij mede dat een
afspraak gepland is met de voetbalclub tussen Kerstmis en nieuwjaar. Het is de
bedoeling om de containers die momenteel gebruikt worden door de gemeentelijke
basisschool in Sint-Laureins, te verhuizen naar Sint-Margriete. Met deze containers is
heel wat mogelijk.
Door de heer Hugo Coene, schepen:
2. Herlokalisatie gemeentediensten: De eerste keuze tot centralisatie administratieve
diensten naar het Godshuis, is volledig afgevoerd. Noch de curator, noch het
Godshuis willen mede eigenaarschap.
Het schepencollege heeft nu beslist dat de herlokalisatie zal gebeuren in de huidige
lokaties: het gemeentehuis, de woning Dorpsstraat 89 waar nu de dienst Vrije Tijd is
en de oude Melkerij, Leemweg 24. Er zal een studie opgemaakt worden in
samenwerking met de administratieve diensten. Alles moet stap per stap gebeuren
maar er zullen zeker infrastructuurwerken nodig zijn.
Voor wat de aanleg van fietspaden in Sint-Laureins, Sint-Margriete en Sint-Jan-inEremo betreft, is het de bedoeling dat zal bekeken worden wat kan gedaan worden.
De voorziene bedragen zijn om een evaluatie/studie te maken om na te gaan of de
realisatie realistisch is. Er moet nog nagegaan worden of het mogelijk is om in de
Goochelaarstraat een fietspad aan te leggen tot de Mandeweg. Dit is dringend gezien
de infrastructuur van de KMO-zone binnenkort open gaat.
Het bedrag voor de renovatie sportzaal Sint-Laureins: dit is het ramingsbedrag van
Eandis. Hij is eveneens verrast door de hoge prijs.
Door de heer Johan Francque, schepen:
3. Herziening Ruimtelijk Structuurplan: Het is de bedoeling dat dit zal gebeuren, maar
het is nog niet zeker of dit mogelijk zal zijn. Dit is een taak voor de nieuwe
stedenbouwkundig ambtenaar. Deze persoon zal zich nog moeten inwerken, dit vergt
tijd.
4. Verkoop lot Jeronymus Lauwerijnstraat: Dit is tot nu toe nog niet verkocht. De
verkoop ligt momenteel in handen van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij.
5. Over de eventuele verkoop aan de aangelanden van het vroeger groenpark gelegen
in de Graafjansdijk is nog niets vermeld in het Meerjarenplan omdat enkel een vraag
gesteld is aan de aangelanden of er interesse is om dit eventueel aan te kopen.
Door mevrouw Claudine Bonamie, schepen:
3. Samen met schepen Soberon werden de deelgemeenten bezocht. Er werd eerst
begonnen met één stuk. De vernieuwing van de kerstverlichting die nu reeds gedaan
is, zal nog in 2016 betaald worden.
Door de heer Robert Soberon, schepen:
6. Voor de heraanleg van het buitenterrein aan de sportzaal Sint-Laureins zal een
andere vloer worden aangebracht die geschikt is voor tennis. Er wordt gekozen voor
een duurzame verharding om te gebruiken voor Omnisport. Er werd gekeken naar de
kostprijs en de verharding zou 20 jaar moeten meegaan.
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen,
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanpassing meerjarenplanning
2014-2019 – vaststelling”.
Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt:

Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de
heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo
Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon.
Onthoudingen: 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,
BESLUIT met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art. 1 – De aanpassing 3 van het meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit:
Een aanpassing van de strategische nota;
Een aanpassing van de financiële nota;
De toelichting bij het meerjarenplan.
wordt vastgesteld.
Art. 2 - Een papieren exemplaar van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
wordt overgemaakt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB),
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De digitale rapportering gebeurt via het digitaal loket
mijn.binnenland-vlaanderen.be .
--------------Twaalfde voorwerp: Gemeente – Gemeentelijke toelagen en niet-verplichte
uitgaven voor het dienstjaar 2017. – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende opmerkingen
en vragen:
1. De fractie is verheugd met de oprichting van een ondernemingsraad.
2. Hij vraagt verduidelijking over de toekenning van volgende subsidies:
20.000 euro voor Natuurpunt
er wordt slechts aan twee voetbalclubs een subsidie toegekend voor onderhoud
voetbalvelden.
Daarop wordt als volgt geantwoord:
Door de heer Johan Francque, schepen:
2. Momenteel zijn er onderhandelingen bezig met Natuurpunt over de openstelling van
het Zonnebos voor het publiek.
Door de heer Robert Soberon, schepen:
2. Slechts twee voetbalclubs krijgen een subsidie van de gemeente voor de onderhoud
voetbalvelden om reden dat er momenteel gewerkt wordt aan een
gebruiksovereenkomst waarbij andere afspraken zullen gemaakt worden.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan:
2. De voetbalclubs gebruiken momenteel de accommodatie van de gemeente.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Vaststellen
gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2017”.
Gelet op de uitslag van de stemming,

van

de

BESLUIT eenparig:
Enig artikel. - Voor het dienstjaar 2017 wordt de lijst van de gemeentelijke toelagen en
niet-verplichte uitgaven vastgesteld.
--------------Dertiende voorwerp: Gemeente – Budget 2017 – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie door de heer Hugo
Coene, schepen van financiën.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20.12.2012 waarbij de beleidsdomeinen werden
vastgesteld.
Gelet op het voorliggende ontwerp van budget 2017 bestaande uit:
- beleidsnota met beschrijving van de doelstellingen van het beleid en de financiële
consequenties (doelstellingennota);
- financiële nota met daarbij het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het
liquiditeitenbudget;
Overwegende dat ook de financiële toestand werd opgenomen in de daartoe bestemde
schema’s.
Gelet op de staat van het financieel evenwicht waarbij het resultaat op kasbasis
922.065,59 euro en de autofinancieringsmarge 321.251,86 euro en de bestemde gelden
831.951,00 euro bedraagt.
Gelet op de besprekingen door het managementteam op 28/11/2016.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 met betrekking tot de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen (BVR BBC).
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en het ministerieel besluit van
26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (MB BBC).
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus.
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 13/09/2016 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder titel IV, planning en
financieel beheer en latere wijzigingen.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat er geen vragen
meer zijn. Al hun vragen werden gesteld tijdens de bespreking van de aanpassing van
het Meerjarenplan. Deze vragen werden beantwoord door de bevoegde schepenen.
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen.

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “gemeente: budget 2017 –
vaststelling”.
Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de
heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo
Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon.
Onthoudingen: 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,
BESLUIT met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art. 1 – Het budget 2017 bestaande uit:
1.
– de beleidsnota
2.
– de financiële nota
3.
– de toelichting
wordt vastgesteld.
Art. 2 - Een papieren exemplaar van het budget 2017 wordt overgemaakt aan het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De
digitale rapportering gebeurt via het digitaal loket mijn.binnenland-vlaanderen.be .
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Veertiende voorwerp: Herstel parking aan basisschool De Springplank.
De gemeenteraad,
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Foto in bijlage
Vraag :
naar duurzaam herstel parking aan de vrije basisschool De Springplank te Bentille. Hij
vult aan dat de gemeente de parking huurt aan de kerkfabriek en er dringend iets moet
gedaan worden.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de parking jaarlijks
tweemaal hersteld wordt.
Op termijn zal de Basisschool vermoedelijk aanpassingen aan de infrastructuur uitvoeren,
zoals wijziging van de toegang tot de school en het gebruik van de kerk als turnzaal.
In afwachting van een definitieve beslissing zal een duurzaam herstel zich opdringen.
Voorlopig zal de parking opnieuw hersteld worden zoals het nu gebeurt.
De heer Kristof Goethals, raadslid van de fractie Samen, merkt op dat met de huidige
normen inzake waterinfiltratie, de herstel van de parking een dure zaak zou kunnen
worden.
--------------Vijftiende voorwerp: Spoedig weghalen en recycleren borden max. 70 km/uur.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting: vanaf 1 januari wordt de maximum snelheid op de wegen standaard buiten
de bebouwde kom 70 km/uur.

Behalve op de gewestwegen bevinden zich op onze gemeentewegen verschillende
dergelijke borden op gemeentewegen.
Als deze borden blijven staan (en zeker de borden die het einde van zo een zone
aangeven) zorgt dit voor veel verwarring, dus zouden ze best zo snel mogelijk na de
inwerkingtreding worden verwijderd.
Bovendien is het mooier als er minder borden zijn.
Tot slot willen wij er ook een ecologische toets aan geven.
Vraag :
1. borden zo snel mogelijk na de inwerkingtreding verwijderen
2. dat palen en borden door de gemeentelijke diensten worden gereinigd met grondverf
en nieuw lakverf worden geschilderd en via een firma van nieuwe signalisatie worden
voorzien naarmate er vraag is voor nieuwe borden.
Besluit : op die manier zal onze gemeente er fraaier uit zien, is het snelheidsregime
duidelijk en kan de gemeente de komende jaren besparen op de aankoop van nieuwe
palen en borden
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de borden inderdaad
overbodig worden. Er zijn echter niet zoveel borden geplaatst. De gemeente heeft
afgewacht tot de minister voor gans Vlaanderen ze heeft afgeschaft.
De technische dienst gooit nooit zomaar iets weg. Dit was vroeger zo en wordt nu verder
gezet.
--------------Zestiende voorwerp: Informeren brandweer en politie over wijziging
straatnamen in de gemeente.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Een paar maanden terug zijn een aantal straatnamen gewijzigd alsook zijn er aan een
aantal straten zonder naam, een naam toegewezen.
Vraag: Belangrijk in functie van de veiligheid : zijn brandweer en politie op de hoogte
gebracht van de wijzigingen van de straatnamen, zodat deze diensten bij een interventie
gepast de weg kunnen vinden?
Hij vult aan dat drie weken terug, zij nog niet op de hoogte waren.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat drie diensten werden
verwittigd: de politie, brandweer en ambulancedienst.
De dienst stedenbouw heeft via de provinciale medewerker, de wijzigingen ingebracht in
CRAB (Centraal referentie adressenbestand). Dit wordt door de hulpdiensten gebruikt.
De identiteitskaarten en andere documenten van de belanghebbenden werden gewijzigd,
de borden werden geplaatst en de aanpassingen in het rijksregister zijn aangebracht.
Wanneer men bij CRAB een nieuwe straatnaam ingeeft, krijgt men echter een
foutmelding. Dit zou volgende week moeten rechtgezet zijn.
De nieuwe straatnamen gaan in vanaf 01.01.2017.
--------------Zeventiende voorwerp: Vergoeding door de gemeente aan vrijwilligers receptie
huwelijken?
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting: Vrijwillig engagement en inzet van inwoners ondersteunen is waardevol. We
stellen vast dat de bedanking van vrijwilligerswerk in de gemeente sterk verschillend is.

De 15 vrijwilligers die de recepties op het gemeentehuis bij huwelijken verzorgen kregen
recent een activiteit in Gent aangeboden voor een bedrag van 1.431 euro.
Voorstel van beslissing:
Op korte termijn een uniform vrijwilligersbeleid gemeente – OCMW uitwerken met een
overzicht van de taken en frequentie van de taken per dienstverlening, materiele en
financiële vergoedingen, verzekering enz.
Ze vult aan dat de activiteit voor de 15 vrijwilligers werd aangeboden in Gent, terwijl er
in onze gemeente ook heel veel horeca aanwezig is.
Tevens vraagt ze de inhoud van de brief die de N-VA fractie schreef naar aanleiding van
deze activiteit.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat elke fractie van de
gemeenteraad ermee eens is dat vrijwilligers hard nodig zijn. Er moet een
vrijwilligersbeleid komen.
De brief van de N-VA ging erover dat de recrutering van vrijwilligers politiek eenzijdig
gebeurt en dat aan de orde van de dag beslist is om een beloning te geven.
Een uniform vrijwilligersbeleid OCMW/gemeente uitwerken zal zijn inziens niet eenvoudig
zijn. Het is moeilijk om vrijwilligers te wegen, over dezelfde kam te scheren, taken te
beoordelen en de moeilijkheidsgraad te vergelijken.
Het is beter om geval per geval te bekijken, maar in groep te bedanken.
Raadslid Annick Willems antwoordt hierop dat een uniform vrijwilligersbeleid niet
noodzakelijk is, maar misschien publicatie in De Vijfklank.
De procedure is nooit opgesteld omdat er genoeg vrijwilligers zijn.
De oppositie wordt eveneens uitgenodigd om daaraan mee te werken.
De voorzitter vraagt of in het voorstel van beslissing het woord uniform mag verwijderd
worden en vraagt de stemming voor volgend voorstel van beslissing: “Op korte termijn
een vrijwilligersbeleid gemeente – OCMW uitwerken met een overzicht van de taken en
frequentie van de taken per dienstverlening, materiele en financiële vergoedingen,
verzekering, enz…”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT eenparig:
Enig artikel. – Het voorstel van beslissing “Op korte termijn een vrijwilligersbeleid
gemeente – OCMW uitwerken met een overzicht van de taken en frequentie van de taken
per dienstverlening, materiele en financiële vergoedingen, verzekering, enz…”, wordt
goedgekeurd.
--------------Achttiende voorwerp: Verlaging opcentiemen 2017 en volgende jaren.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Gelet op de het feit dat er voldoende mogelijkheden zijn tot besparing en de
belastingdruk vermogensbelasting met 33% is gestegen in de gemeente de voorbije
jaren en gelet op de reserves voorstel tot verlaging van de opcentiemen op de
onroerende voorheffing voor de jaren 2017 en volgende jaren.
Voorstel van beslissing :
Vanaf het aanslagjaar 2017 worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing
verlaagd van 1400 naar 1300.

De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën, antwoordt hierop als volgt:
Om te kunnen beslissen of de onroerende voorheffing al dan niet verlaagd moet worden,
dienen twee vragen te worden beantwoord:
Eerste vraag: Is het huidig niveau van onze gemeentebelastingen normaal en
aanvaardbaar?
Tweede vraag: Worden deze middelen effectief aangewend en worden ze efficiënt
gebruikt ten voordele van onze gemeente en zijn bevolking?
Antwoord op de eerste vraag: Als we vergelijken met gelijkaardige gemeenten in het
Meetjesland, heeft Sint-Laureins de op één na laagste Aanvullende Personenbelasting
7%. Alleen Aalter doet beter met 6,5%.
Voor de onroerende voorheffing, staan we op de zesde plaats, juist onder het
gemiddelde.
De karakteristieken van onze gemeente verschillen sterk van de gelijkaardige ons
omringende gemeenten Kaprijke, Assenede, Lovendegem.
Besluit: De belastingsdruk is gezien onze karakteristieke gemeente, één van de laagste
in het Meetjesland en dus zeker “normaal en aanvaardbaar”.
Antwoord op de tweede vraag: Worden de middelen effectief gebruikt en worden ze
efficiënt gebruikt.
Ze worden aangewend voor diverse investeringen: wegenwerken Sint-Margriete, werken
Comer en Kantijnstraat in Sint-Laureins, moderniseren school Watervliet en renovatie
school Sint-Laureins, renovatie sportzaal Sint-Laureins en aanleg jeugd- en sportterrein
Singelken.
Ze worden efficiënt aangewend. De exploitatie uitgaven zijn onder controle.
Er is een autofinancieringsmarge van 320.000 euro. Dit is een gezonde financiële buffer
voor ofwel toekomstige investeringen, maar ook voor de opvang door de invoering van
de Taxshift en minder inkomsten uit personenbelastingen.
Indien we nu minder belastingen heffen, betekent dit dat in de toekomst minder
geïnvesteerd zal worden.
De schepen is van mening dat het geen goede beslissing is om de belastingen te
verlagen.
Raadslid Van de Keere merkt op dat de gemeenten Assenede en Kaprijke lagere
belastingen wel aanhouden.
De investeringen die gedaan worden zijn studies die zullen uitgevoerd worden.
De N-VA pleitte steeds voor een schepen minder. Misschien is dit nu wel het moment
daarvoor.
Hij vindt het een merkwaardig pleidooi. Dagelijks horen we in de media van de partijen
N-VA en VLD dat de belastingen te hoog zijn.
Volgens de CD&V-fractie is dit wel mogelijk en raadslid Van de Keere vraagt de
stemming.
De voorzitter vraagt de stemming voor volgend voorstel van besluit: “Vanaf het
aanslagjaar 2017 worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlaagd van
1400 naar 1300”.
Gelet op het individueel stemgedrag 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 besluit: “Vanaf het aanslagjaar 2017 worden de
opcentiemen op de onroerende voorheffing verlaagd van 1400 naar 1300”, wordt niet
goedgekeurd.
--------------BESLOTEN VERGADERING:
Negentiende
voorwerp:
Gemeentepersoneel
–
Aanstelling
van
een
stedenbouwkundig ambtenaar met fulltime prestaties – niveau A1a-3a –
contract van onbepaalde duur.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel.
Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en latere
wijzigingen.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van
organisatie en arbeidstijd in de openbare sector.
Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot
instelling van arbeidsreglementen en latere wijzigen.
Gelet op het KB van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van
werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun
werk.
Gelet op het arbeidsreglement van het statutair, contractueel en het gesubsidieerd
contractueel personeel tewerkgesteld binnen de gemeente Sint-Laureins, goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 31 mei 2012.
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 18 mei 2008 en laatst gewijzigd dd. 17.03.2016, in het
bijzonder artikel 12.
Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 15 januari 2016 betreffende het
vrijwillig ontslag van mevr. Griet Dejonghe als gemeentelijk stedenbouwkundig
ambtenaar.
Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 1 april 2016 waarbij de functie van
fulltime stedenbouwkundig ambtenaar A1a-3a in contractueel verband bij wijze van
aanwerving vacant werd verklaard.
Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 13 mei 2016 waarbij dhr. Yvan Bonte,
adjunct stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente Maldegem, werd aangesteld om
4u per week bijstand te leveren aan de dienst stedenbouw Sint-Laureins, vanaf 21 juni
2016 tot indiensttreding van de nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar.

Overwegende dat bij de eerste aanwervingsprocedure geen enkele kandidaat geslaagd
was.
Gelet op de beslissing van 12 augustus 2016 waarbij de fulltime functie van
stedenbouwkundig ambtenaar A1a-3a in contractueel verband opnieuw bij wijze van
aanwerving vacant werd verklaard.
Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 7 oktober 2016 waarbij de geldigheid
van de kandidaturen voor de betrekking van een fulltime stedenbouwkundige ambtenaar
werden beoordeeld. Vijf kandidaten werden weerhouden.
Gelet op het proces-verbaal van het schriftelijk examen d.d. 7 november 2016 waaruit
blijkt dat 3 kandidaten geslaagd zijn voor het schriftelijk gedeelte.
Overwegende dat 2 kandidaten niet verder wensten deel te nemen
selectieprocedure omdat zij een andere tewerkstelling konden aanvatten:
- Tessa Thyssen, Reinaertlaan 48, 9190 Stekene;
- Couckuyt Jonas, Bouchoutelaan 4, 8210 Sint-Kruis.

aan

de

Gelet op het selectierapport opgemaakt door A&S Solutions.
Gelet op het proces-verbaal van het mondeling examen d.d. 5 december 2016.
Overwegende dat één kandidaat geslaagd is voor het examen: dhr. Ward De Buck,
°25/11/1992, Bloemestraat 36F, 9990 Maldegem.
Gelet op het decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dat in
voege treedt vanaf 23.02.2017.
Overwegende dat het opportuun is de kandidaat in kwestie zo snel mogelijk zekerheid te
geven van zijn aanstelling om te verhinderen dat de kandidaat alsnog een andere
tewerkstelling zou opnemen.
Overwegende dat het college voorstelt om de tewerkstelling aan te vangen op
03.01.2017 om op die manier de implementatie van de omgevingsvergunning te kunnen
garanderen.
Overwegende dat een inloopperiode wordt voorzien voor dhr. Ward De Buck.
Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 9 december 2016 waarbij positief
advies wordt verleend voor de aanstelling vanaf 03.01.2017 van de heer Ward De Buck
als stedenbouwkundig ambtenaar 38/38, niveau A1a-3a in contractueel verband onder
voorbehoud van medische geschiktheid van de kandidaat voor de uit te oefenen functie
en de eedaflegging in handen van de burgemeester zoals geformuleerd in artikel 35 van
de rechtspositieregeling.
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 27, 28, 29,
35, 42, 43 en 248 tot en met 260.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanstelling van een
stedenbouwkundig ambtenaar fulltime prestaties, niveau A1a-3a – contract van
onbepaalde duur in contractueel verband”
Gaat over tot de geheime stemming.
17 leden nemen deel aan de stemming.

17 stembriefjes worden in de bus gevonden.
Bij de telling van de stemmen blijkt:
Er zijn 15 ja-stemmen
Er is één blanco stem
Er is één ongeldige stem
De heer Ward De Buck bekomt 15 ja-stemmen,
Overwegende dat Ward De Buck de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft
bekomen,
Besluit:
Art. 1 – De heer Ward De Buck, geboren te Knokke-Heist op 25 november 1992,
wonende Bloemestraat 36F te 9990 Maldegem, wordt aangesteld als stedenbouwkundig
ambtenaar 38/38, niveau A1a-3a in contractueel verband onder voorbehoud van
medische geschiktheid van de kandidaat voor de uit te oefenen functie en de
eedaflegging in handen van de burgemeester zoals geformuleerd in artikel 35 van de
rechtspositieregeling.
Art. 2 – De tewerkstelling vangt aan op 03 januari 2017.
Art. 3 – Mevrouw Saskia Van Autreve wordt aangesteld als meter van de heer Ward De
Buck. Zij zal hem wegwijs maken in de werking en in de organisatie en hem begeleiden.
Art. 4 – Betrokkenen worden van deze beslissing in kennis gesteld.
--------------Twintigste voorwerp: goedkeuring notulen van de vergaderingen van 20
oktober 2016 en 17 november 2016.
De notulen van de vergaderingen van 20.10.2016 en 17.11.2016, 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 23.15 uur.
---------------

