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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
Openbare vergadering:
1. Gemeentepersoneel. – Wijzigen formatie en organogram.
2. Gemeentepersoneel. – Rechtspositieregeling:
Wijzigen Bijlage 1: Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
3. Gemeentepersoneel. – Arbeidsreglement statutair en contractueel personeel
tewerkgesteld binnen de gemeente. – Wijzigen bijlage 3: Reglement fietsvergoeding.
4. Gemeentepersoneel. – Vaststellen verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in
2017 op een zaterdag of zondag vallen.
5. Cultuur. – Wijzigen organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum.
6. Welzijnsband Meetjesland. – Kennisname meerjarenplan 2014-2021 en budget 2017.
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
7. Totstandkoming naam ’t Sentrum Sport en Spel ?
8. Wijze van samenstelling van het boekje Sente(n)bon.
9. Blokken in de Bib ook in Sint-Laureins mogelijk ?
Besloten vergadering:
10. Cultuur. – Ontslag lid beheersorgaan gemeenschapscentrum
--------------OPENBARE ZITTING
Eerste voorwerp: Gemeentepersoneel. – Wijzigen formatie en organogram.
De gemeenteraad,
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van personeel.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 oktober 1997 waarbij de formatie en
organogram werd goedgekeurd, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 22.11.2007,
25.02.2010, 21.11.2013, 18.12.2014, 18.06.2015 en 17.03.2016.
Overwegende dat door de opname van de functie van gemeentesecretaris door de
secretaris van het OCMW, de formatie en organogram dient te worden gewijzigd.

Overwegende dat de activa-tewerkstelling
contractuele tewerkstelling.

eindigt

en

het

bestuur

opteert

voor

Overwegende dat naar aanleiding van de personeelswijzigingen op de technische dienst
(pensionering, ziekte) ook een bespreking met het diensthoofd technische dienst
plaatsvond op 10 november 2016. De personeelsbezetting van de dienst werd besproken.
Gelet op de huidige formatie en het huidige organogram waarbij 4 gespecialiseerde
technisch medewerkers voorzien zijn op D-niveau en 8 technisch medewerkers op Eniveau.
Overwegende dat wordt voorgesteld de formatie en het organogram als volgt te wijzigen:
- 5 gespecialiseerde technische medewerker op D-niveau, waaronder één met de
specialiteit schrijnwerk en één met de specialiteit elektriciteit;
- 7 technische medewerkers op E-niveau.
Gelet op het collegebesluit d.d. 25 november 2016 waarbij de wijziging van de formatie
en het organogram wordt goedgekeurd.
Gelet
op
de
besprekingen
tijdens
Onderhandelingscomité dd. 16.12.2016.

de

vergadering

van

het

Bijzonder

Gelet op de gewijzigde formatie en organogram.
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,
vakbondsafgevaardigde pleit voor statutaire aanstellingen.
Ze vraagt ook hoe de functies zullen worden ingevuld.

merkt

op

dat

de

Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat het bestuurt opteert voor contractuele
tewerkstelling.
Hij vraagt om de concrete invulling van de functies mede te delen in besloten
vergadering.
De voltallige gemeenteraad is hiermede akkoord.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – Wijzigen
formatie en organogram”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De formatie en het organogram van het gemeentepersoneel wordt gewijzigd als
volgt:
Secretaris: 0,5 FTE
Beleidsmedewerker P & O
Administratief medewerker secretariaat: 0,5 contractuele aanstelling
Administratief medewerker bib: 0,5 contractuele aanstelling
5 gespecialiseerde technische medewerker op D-niveau, waaronder één met de
specialiteit schrijnwerk en één met de specialiteit elektriciteit.
7 technische medewerkers buitendienst op E-niveau.

--------------Tweede voorwerp: Gemeentepersoneel. – Rechtspositieregeling:
Bijlage 1: Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.

Wijzigen

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18.12.2008 waarbij de rechtspositieregeling
en bijlagen voor het gemeentepersoneel wordt vastgesteld, gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissingen dd. 25.06.200, 31.05.2012, 21.11.2013, 18.12.2014,
18.06.2015 en 17.03.2016.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de wijziging van de formatie en
het organogram wordt goedgekeurd.
Overwegende dat, naar aanleiding van de aanstelling van een gemeenschappelijke
secretaris, de personeelsbehoefte van de gemeente enigszins gewijzigd is.
Gelet op het ontslag van de beleids- en projectmedewerker 38/38, ingaand op
16 februari 2017.
Overwegende dat de functie van beleids- en projectmedewerker 38/38 een andere
invulling zal krijgen vanwege de gewijzigde organisatiestructuur en veranderde noden
binnen de organisatie.
Gelet
op
de
geactualiseerde
functiebeschrijvingen
en
aanwervings/bevorderingsvoorwaarden voor volgende functies in contractueel verband:
a. Beleids- en projectmedewerker
b. Gespecialiseerd technisch medewerker – schrijnwerk
c. Gespecialiseerd technisch medewerker – elektriciteit
d. Technisch medewerker
Gelet op de bespreking tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 16.12.2016.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
105, 181 en 248 tot en met 260.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert een opmerking
aangaande de functiebeschrijving voor de functie van beleidsmedewerker Personeel &
organisatie.
Ze vraagt om het globaal doel van de functie anders te omschrijven.
De gemeenteraad is eenparig akkoord om volgende tekst op te nemen in de
functiebeschrijving voor beleidsmedewerker Personeel & Organisatie:
Globaal doel van de functie:
 Bijdragen aan een optimale beleidsondersteuning door het verlenen van correcte
adviezen en het meedenken over de organisatie de werkingsprocessen.
 Meewerken aan het uitvoeren van de beleidsbeslissingen
 Meewerken aan de uitvoering van diverse administratieve taken teneinde bij te
dragen tot de ontwikkeling, implementatie en optimalisatie van de
personeelsadministratie, het secretariaat en het beleid, en tot een kwaliteitsvolle,
doeltreffende en efficiënte dienstverlening.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. –
Rechtspositieregeling: wijzigen en wijzigen bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling:
Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden”
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De wijziging van bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzondere aanwervingsen bevorderingsvoorwaarden, wordt goedgekeurd en in bijlage aan deze beslissing
gehecht.
Art. 2 - Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de
Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Oost-Vlaanderen,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en aan het Vlaams ministerie van Bestuurszaken,
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, bus 70,
1000 Brussel.
--------------Derde voorwerp: Gemeentepersoneel. – Arbeidsreglement statutair en
contractueel personeel tewerkgesteld binnen de gemeente. – Wijzigen bijlage 3:
Reglement fietsvergoeding.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van personeel.
Gelet op het arbeidsreglement voor het statutair en contractueel personeel tewerkgesteld
binnen de gemeente, inzonderheid bijlage 3, goedgekeurd door de gemeenteraad op
31 mei 2012, gewijzigd op 16 juni 2014 en 19 mei 2016.
Overwegende dat de fietsvergoeding beoogt de personeelsleden te stimuleren om met de
fiets naar het werk te komen.
Gelet op artikel 2 van het goedgekeurde reglement van toepassing op het personeel
tewerkgesteld binnen de gemeente: “Het personeelslid heeft recht op een
fietsvergoeding wanneer hij/zij de fiets gebruikt voor minimum 10 arbeidsdagen per
maand voor het woon-werkverkeer.“
Overwegende dat het betreffende artikel het fietsgebruik niet stimuleert.
Overwegende wordt voorgesteld om niet langer een minimum aantal te fietsen dagen op
te nemen in het reglement.
Overwegende dat wordt voorgesteld om 1 reglement fietsvergoeding op te maken voor
zowel gemeentepersoneel, personeel van de OCMW-administratie, personeel sociale
dienst en WZC-personeel.
Gelet op voorliggend ontwerp van fietsreglement.
Gelet
op
de
besprekingen
tijdens
Onderhandelingscomité dd. 16.12.2016.

de

vergadering

van

het

Bijzonder

Gelet op het gemeentedecreet d.d. 17 juli 2005, in het bijzonder art. 28, 42, 43, 105,
181 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel –
Arbeidsreglement statutair en contractueel personeel tewerkgesteld binnen de gemeente.
- Wijzigen bijlage 3: reglement fietsvergoeding”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Bijlage 3 :reglement fietsvergoeding bij het Arbeidsreglement statutair en
contractueel personeel tewerkgesteld binnen de gemeente Sint-Laureins, goed te keuren.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW en aan de
financiële dienst.
--------------Vierde
voorwerp:
Gemeentepersoneel.
–
Vaststellen
verlofdagen
compensatie van feestdagen die in 2017 op een zaterdag of zondag vallen.

ter

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van personeel.
Gelet op de rechtspositieregeling met bijlagen van het gemeentepersoneel – Titel VI –
Hoofdstuk II, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18.12.2008 en
gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 25.06.2009, 31.05.2012, 18.12.2014,
18.06.2015 en 17.03.2016.
Overwegende dat in 2017 volgende feestdagen op een zaterdag of een zondag vallen:
Zondag 01.01.2017
Zaterdag 11.11.2017
Gelet op volgend voorstel van het Managementteam dd. 10.10.2016:
- brugdag op vrijdag 26.05.2017 ter compensatie van 01.01.2017
Het is niet wenselijk om een vervangingsdag te voorzien vóór de datum van de
effectieve feestdag.
De feestdag van 11.11.2017: toe te voegen bij het jaarlijks vakantieverlof.
Gelet op de besprekingen tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 16.12.2016.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. –
Vaststelling verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2017 op een zaterdag of
zondag vallen”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Volgende brugdag wordt vastgesteld:
- brugdag op vrijdag 26.05.2017 ter compensatie van 01.01.2017
Art. 2 - De feestdag van 11.11.2017: toe te voegen bij het jaarlijks vakantieverlof

Vijfde voorwerp: Cultuur.
gemeenschapscentrum.

–

--------------Wijzigen organiek

reglement

beheersorgaan

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.12.2008 waarbij het organiek reglement van
het beheersorgaan gemeenschapscentrum wordt goedgekeurd.
Gelet op de verhuis van 2 vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische
strekkingen en gebruikers waardoor zij niet meer woonachtig zijn op het grondgebied
van Sint-Laureins en daardoor volgens het huidig organiek regelement van het
Beheersorgaan hun stemrecht verliezen.
Gelet op de bespreking op de vergadering van het beheersorgaan gemeenschapscentrum
op 19.10.2016 om artikel 5 van het organiek reglement aan te passen als volgt: […] 5
vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen en gebruikers. Deze
vertegenwoordigers dienen woonachtig te zijn of deel te zijn van een werking op het
grondgebied van Sint-Laureins […].
Schepen Robert Soberon vraagt om bovenvermelde tekst aan te passen als volgt: […] 5
vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen en gebruikers. Deze
vertegenwoordigers dienen woonachtig te zijn of deel uit te maken van een werking op
het grondgebied van Sint-Laureins […].
De gemeenteraad is hiermede eenparig akkoord.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181,
248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanpassing organiek reglement
van het beheersorgaan gemeenschapscentrum als volgt: […] 5 vertegenwoordigers van
de filosofische en ideologische strekkingen en gebruikers. Deze vertegenwoordigers
dienen woonachtig te zijn of deel uit te maken van een werking op het grondgebied van
Sint-Laureins […]”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Artikel 5 van het organiek reglement
gemeenschapscentrum wordt als volgt aangepast:

van

het

beheersorgaan

5. Samenstelling van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum
Art. 5
§ 1. Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum wordt samengesteld enerzijds uit
afgevaardigden van de inrichtende overheid en anderzijds uit vertegenwoordigers van
filosofische en ideologische strekkingen en gebruikers.
§ 2. Het aantal leden met stemrecht van het beheersorgaan bedraagt 11, die als volgt is
samengesteld:

3 vertegenwoordigers van de politieke fracties in de Gemeenteraad volgens het
principe van de evenredigheid;
- 3 vertegenwoordigers van het Cultureel Adviesorgaan;
- 5 vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen en
gebruikers. Deze vertegenwoordigers dienen woonachtig te zijn of deel uit te
maken van een werking op het grondgebied van Sint-Laureins of en mogen geen
OCMW-raadslid of gemeenteraadslid zijn.
§ 3. De Gemeenteraad bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van filosofische en
ideologische strekkingen en gebruikers moeten beantwoorden en de manier waarop
kandidaturen ingediend worden. In de mate van het mogelijke zal een onrechtmatige
overwicht zowel van één van de ideologische en filosofische strekkingen als van één van
de gebruikersgroeperingen worden voorkomen.
§ 4. De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de Gemeenteraad.
-

Art.
2
–
Het
aangepast
organiek
reglement
van
gemeenschapscentrum wordt als bijlage gevoegd bij dit besluit.

het

beheersorgaan

Art. 3 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt naar het Agentschap
Sociaal-Cultureel
Werk
voor
Jeugd
en
Volwassenen,
Lokaal
Cultuurbeleid,
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.
--------------Zesde voorwerp: Welzijnsband Meetjesland. – Kennisname meerjarenplan
2014-2021 en budget 2017.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen.
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 11.05.2004 betreffende goedkeuring van
de oprichting en de statuten van de vereniging “Welzijnsband Meetjesland”, waarvan
aktename door het schepencollege op 12.05.2004.
Gelet op het meerjarenplan 2014-2021 en budget 2017, goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van Welzijnsband Meetjesland op 30.11.2016.
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008, in het bijzonder de artikelen 228 en 230,
waarin wordt bepaald dat de OCMW-vereniging dezelfde regels/werkwijze met betrekking
tot het meerjarenplan en budget volgt als het OCMW.
Gelet op het schrijven van 22.12.2016 van Welzijnsband Meetjesland, waarbij het
meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2017 ter kennisname wordt overgemaakt.
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 28, 43, 181 en 248 tot en
met 260.
De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2017
van Welzijnsband Meetjesland.
Een afschrift zal worden overgemaakt aan Welzijnsband Meetjesland, Visstraat 16,
9900 Eeklo.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Zevende voorwerp: Totstandkoming naam ’t Sentrum Sport en Spel?
De gemeenteraad,

De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Vraag
Hoe is de benaming van het nieuwe sportcentrum op het Singelken tot stand gekomen?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop als volgt:
Tijdens een werkvergadering werd door de aannemer Van den Bussche gevraagd om snel
een naam toe te kennen aan het gebouw omdat de opening naderde en het gebouw
moest voorzien zijn van een naam.
De burgemeester bedacht de naam Sentrum voor sport en recreatie en stelde deze voor
op het schepencollege.
De leden van het college vonden deze naam te lang om op een lichtreclame te plaatsen
en beslisten eenparig om de naam ’t Sentrum Sport en Spel toe te kennen.
Tijdens de volgende werkvergadering werd de naam ’t Sentrum Sport en Spel door de
burgemeester medegedeeld.
Raadslid Van de Vijver merkt op dat de werken langer dan normaal geduurd hebben en
er voldoende tijd was om een naam te bedenken en de adviesraden te raadplegen.
Hij besluit dat terug de adviesraden niet werden bevraagd. De CD&V-fractie pleit telkens
opnieuw om de adviesraden te respecteren.
De burgemeester verontschuldigt zich voor deze werkwijze.
--------------Achtste voorwerp: Wijze van samenstelling van het boekje Sente(n)bon.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Vraag
Graag verduidelijking bij de manier waarop dit boekje werd samengesteld?
Hij richt zijn vraag aan de heer Johan Francque, bevoegd voor lokale economie en KMO.
Schepen Johan Francque, geeft het woord aan mevrouw Claudine Bonamie, schepen,
initiatiefnemer van de Sente(n)bon.
Raadslid Luc Van de Vijver merkt op dat schepen Francque bevoegd is voor lokale
economie en KMO, terwijl de bevoegdheden van mevrouw Bonamie, helemaal niets te
maken hebben met economie.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, geeft een kleine toelichting over het tot stand
komen van de Sente(n)bon als volgt:
Vroeger werd een geschenk aangeboden aan jubilarissen en huwelijken onder de vorm
van een vaas, kaarsenhouder, …. Omdat dit vermoedelijk in de kast beland, vond ze het
tijd om een ander geschenk aan te bieden.
In samenspraak met Unizo, dit voor stimuli van de plaatselijke handelaars, werd een
Senten(n)bon gelanceerd. Hiervoor werd een subsidiedossier ingediend bij de provincie.
Die subsidie werd ondertussen toegekend.
Op 19 mei was een eerste introductievergadering voor alle zelfstandigen in onze
gemeente, affiches werden opgehangen, flyers uitgedeeld en in de kranten en het
gemeentelijk blad De Vijfklank werden de handelaars uit de gemeente opgeroepen om
zich in te schrijven.
Ondertussen zijn 74 handelaars ingeschreven. De lijst met deelnemende handelaars
wordt up-to-date gehouden en meegeven bij aankoop. Ook is die te raadplegen op de
website.
De drukker heeft die lijst overgenomen voor het drukken van het boekje.

Raadslid Van de Vijver merkt op dat er twee versies van het boekje circuleren. Bij een
versie, staan de gemeenten door elkaar.
Dit bleek een fout te zijn bij het nieten van de boekjes.
In 2017 zullen ook bonnen van 10 euro worden gelanceerd.
--------------Negende voorwerp: Blokken in de BIB ook in Sint-Laureins mogelijk?
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting
In verschillende gemeenten is het mogelijk voor studenten om tijdens de examenperiode
in de bibliotheek te studeren.
Vraag:
Kunnen de bibliotheken van Watervliet en Sint-Laureins ook minstens gedurende de
openingsuren of de momenten dat een personeelslid aanwezig is als stille ruimte
beschikbaar gesteld worden voor studenten om te studeren?
De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur, antwoordt hierop dat dit kan en
mag maar praktisch moeilijk haalbaar is om volgende redenen:
Er is onvoldoende personeel om de bib extra open te stellen naast de reeds
bestaande openingsuren
Er zijn beperkte, maar druk bezochte openingsuren waardoor geen sprake is van een
stille ruimte, maar eerder van een rumoerige ruimte
De Wifi is niet krachtig genoeg en valt regelmatig uit. Daaraan wordt binnenkort
gewerkt
In de bib Watervliet is geen ruimte om studenten te plaatsen
De vraag werd nog nooit gesteld.
Hij besluit dat studeren in de bib niet verboden is, maar het is geen goed idee.
Raadslid Annick Willems, vraagt om dit aan de jeugdraad voor te leggen.
Schepen Claudine Bonamie, antwoordt dat dit tijdens de eerstvolgende vergadering van
de jeugdraad ter bespreking zal voorgelegd worden.
--------------Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.15 uur.
---------------

