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OPENBARE VERGADERING
1.

Mededeling van het besluit van de heer gouverneur dd. 09.01.2017 tot goedkeuring
van de OCMW-Jaarrekening 2015.
2. Project Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins. – Studieopdracht. –Goedkeuren
ontwerp bovenbouw.
3. Openbare verkoop van het onroerend goed gelegen te 9981 Sint-Laureins, SintMargrietestraat 53. – Principebeslissing.
4. Openbare verkoop van het onroerend goed gelegen te 9982 Sint-Laureins,
Graafjansdijk. – Principebeslissing.
5. Onderhandse aankoop van het onroerend goed gelegen te 9988 Sint-Laureins,
Veldstraat 38. – Principebeslissing.
6. Onderhandse aankoop van het onroerend goed gelegen te 9988 Sint-Laureins,
Veldstraat 38. – Goedkeuren ontwerp authentieke akte.
7. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Oprichten schoolraad.
8. ’T Sentrum Sport en Spel. – Oprichten berging. – Principebeslissing.
9. Cultuur. – Invoering cultuurbon – Goedkeuren reglement.
10. Vernieuwen van telefonie voor gemeentebestuur, OCMW en WZC: Aanduiden OCMW
om in naam en voor rekening van het gemeentebestuur op te treden voor het
uitschrijven en toewijzen overheidsopdracht.
11. Verhuren oude pastorij. – Goedkeuren huurovereenkomst.
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
12.
13.
14.
15.

Sentse Sportprestatie/kampioenenhulde?
Bevraging kermiscomités
Herstel Kunstwerk Reynaertbeeld
Kruispunt Celieplas – N49 Celie

BESLOTEN VERGADERING
16. Bekrachtiging collegebesluit dd. 27.01.2017 houdende de aanstelling van een
waarnemend gemeentesecretaris
17. Aktename van de samenstelling van de vertegenwoordiging van de ouders en
personeel en van de coöptatie leden lokale gemeenschap in de schoolraad 20172021.
--------------OPENBARE ZITTING
Eerste voorwerp: Mededeling van het besluit van de heer gouverneur
dd. 09.01.2017 tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2015.
De gemeenteraad,
Gelet op het schrijven van 10.01.2017 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling
Lokale Financiën, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 1, 9000 Gent, waarbij een
afschrift wordt overgemaakt van het besluit van de heer gouverneur van OostVlaanderen dd. 09.01.2017 tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening per 31 december
2015.
Bovenvermeld besluit wordt medegedeeld aan de gemeenteraad.
--------------Tweede
voorwerp:
Project
Dorpskernvernieuwing
Studieopdracht. – Goedkeuren ontwerp bovenbouw.

Sint-Laureins.

–

Gelet op de toelichting van de heer Franki Van de Moere, burgemeester en schepen van
openbare werken. Hij vult aan dat de plannen goedgekeurd zijn door de Afdeling Wegen
en Verkeer en door Aquafin.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27.10.2011 betreffende het principieel akkoord
om de dorpskern van Sint-Laureins te vernieuwen, in de Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat
tot Nieuwbedelf en in de Leemweg vanaf Dorpsstraat tot Rommelsweg.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.04.2012 waarbij bovenvermelde beslissing
wordt uitgebreid met het stuk in de Leemweg, vanaf Rommelsweg tot kruispunt
Celiekerkweg/Eerstestraat.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28.03.2013 waarbij:
- de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, NV Aquafin en het
gemeentebestuur Sint-Laureins voor samengevoegde opdrachten van diensten voor het
project dorpskernvernieuwing Sint-Laureins wordt goedgekeurd.
- NV Aquafin wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering
van de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden overeenkomstig artikel 19 van
de wet van 24.12.1993.
Gelet op het collegebesluit dd. 22.11.2013 waarbij het verslag van nazicht van de
offertes
voor
de
opdracht
“Project
dorpskernvernieuwing
Sint-Laureins
–
Studieopdracht”, opgesteld door de ontwerper, Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar,
wordt goedgekeurd en de studieopdracht wordt gegund aan Studiebureel Goegebeur –
Van den Bulcke, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.01.2016 waarbij de opdracht
dorpskernvernieuwing te Sint-Laureins, in de Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat tot
Nieuwbedelf
en
in
de
Leemweg,
vanaf
de
Dorpsstraat
tot
kruispunt
Celiekerkweg/Eerstestraat – principebeslissing gemeenteraad dd. 27.10.2011 en
26.04.2012, uitgebreid wordt door toevoeging van vernieuwing riolering in de
Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat tot Smissestraat.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19 mei 2016 waarin kennis werd genomen van
voorontwerp bestaande uit de plannen nrs. 1.1/3,1.2/3, 1.3/3 en de bijhorende nota met
nr. 14-1, versie 25.04.2016.
Overwegende dat de werkgroep “Dorpskenvernieuwing bovenbouw” op 12 juli 2016 en
op 15 september 2016 het schetsontwerp besproken heeft in aanwezigheid van
Studiebureel Goegebeur - Van den Bulcke.
Gelet op het ontwerp bovenbouw met als titel “ Projectnummer 22.853A: Riolering
Leemweg”, bestaande uit:
- 22.853A/1/14-2-14.1/4 Leemweg-Dorpsstraat tussen Rommelsweg en Vlamingsstraat
- 22.853A/1/14-2-14.2/4 Leemweg tussen Vaakweg en Rommelsweg
- 22.853A/1/14-2-14.3/4 Leemweg tussen Eerstestraat en Vaakweg
- 22.853A/1/14-2-14.4/4 Dorpsstraat tussen Smissestraat en Nieuwbedelf
- 22.853A/1/14-2-11 Modeldwarsprofielen
- 22.853A/1/14-2 Raming-subsidieregeling aandeel gemeente voor een totaal bedrag van
€ 1.630.264,86 excl. btw, waarvan € 539.421,46 gesubsidieerd wordt via het lokaal pact,
€ 175.842,23 gesubsidieerd wordt via de Vlaamse Milieumaatschappij en € 75.000,00
gesubsidieerd wordt via het Agentschap Wegen en Verkeer, waardoor er nog €
840.001,18 overblijft ten laste van de gemeente Sint-Laureins.
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 25, en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van
diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat.
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

betreffende

plaatsing

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen en
opmerkingen:
1. Van de dorpskern naar de Dorpsstraat worden minder parkeerplaatsen voorzien. In
de Dorpsstraat, richting Smissestraat, zal geparkeerd worden aan één zijde.
Aan het gemeentepersoneel wordt gevraagd om te parkeren aan de sporthal. Zijn er
daar voldoende parkeerplaatsen? Volstaat het aanbod? Wat als er activiteiten zijn?
Voldoende parkeerplaatsen zijn ook belangrijk voor de lokale economie. Is er
eventueel gedacht aan kort parkeren?
Is het misschien niet relevant om aan de school een kiss and ride zone te voorzien?

2.
3.
4.
5.
6.

Waar worden de glascontainers geplaatst?
Waar worden de standplaatsen voor de kermisattracties voorzien?
Wat met het zwaar verkeer?
In de Leemweg is gekozen voor fietspaden aan weerszijden? Is een kortere
oversteek mogelijk? Waarom deze keuze?
Is de kostenraming van het project zoals voorzien in de meerjarenplanning?

Daarop wordt geantwoord als volgt:
Door de heer Franki Van de Moere, burgemeester:
1. Parkeerplaatsen in dorpscentra zijn overal een probleem. Ook in Watervliet. Vaak
wordt een garage gevraagd maar niet gebruikt als garage.
Er wordt gedacht om een blauwe zone in te voeren (parkeren voor 2 uur)
Aan de handelszaken op het einde van de Dorpsstraat (bakker, bloemenzaak,
slagers, postkantoor …) zou kort parkeren (15 minuten) worden ingevoerd.
Dit zou ook zo zijn aan de bakker vooraan in de Dorpsstraat.
In de tuin van het LOI, worden parkeerplaatsen voorzien voor de school. Daar zou
een slagboom geplaatst worden.
Er worden parkeerplaatsen voorzien aan de nieuwe school, in de tuin van het LOI.
Dit zou worden afgesloten met een slagboom. Verder inzicht geeft aan dat het ook
voor de kinesist, de bank en dokter in de Leemweg, mogelijkheden biedt. Er zal
gevraagd worden om de voorziene slagboom weg te halen. Aan het personeel van de
school zal gevraagd worden om te parkeren aan de sporthal.
2. De glascontainers zouden geplaatst worden op de parking van ’t Sentrum Sport en
Spel. Dit is weg uit het centrum en goed bereikbaar.
3. Er zal voldoende plaats zijn op het gemeenteplein om de kermisattracties te
plaatsen. Er wordt een waterpartij voorzien die kan afgedekt worden zodat alles kan
weggestopt worden.
Niet alles is parkeerstrook. Er zullen grasstroken en grastegels geplaatst worden
waarover gereden kan worden indien nodig bij een kermis.
De electriciteitscabine aan de Dienst Vrije Tijd wordt weggenomen en komt
achteraan de tuin van de Dienst Vrije Tijd, zodat het plein groter wordt.
4. Zwaar verkeer moet volledig geweerd worden uit de Dorpsstraat vanaf Leemweg tot
aan Moershoofde brug, behalve voor plaatselijke bediening.
Er zal wel een betere handhaving moeten komen dan deze die er nu is.
5. In de Leemweg wordt het fietspad uitgesplitst vanaf de Vaakweg. De Leemweg is een
gewestweg. Afdeling Wegen en Verkeer wil in bebouwde kom steeds het fietspad
langs weerszijden omdat verschillende zijstraten er vaak op uitkomen. Indien geen
fietspad mogelijk is, wordt gekozen voor fietssuggestiestroken
Door de heer Hugo Coene, schepen van financiën:
6. Momenteel is dit een eerste raming. Voor dit project wordt nu reeds een subsidie van
± 800.000 euro toegekend.
Het totale budgettaire plaatje klopt momenteel nog.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult nog aan dat het gedeelte riolering
onder de gewestweg, volledig is opgenomen in het RioPact.
De heer Franki Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of er niet gevreesd wordt
dat men sneller zal rijden in de Dorpsstraat doordat er slechts aan één kant geparkeerd
zal worden.
Daarop antwoordt de burgemeester dat het momenteel, vanaf Moershoofdebrug tot aan
de Caatsweg, één rechte lijn is.
Dit zal niet meer het geval zijn. Een hoek van 90 graden is vertragend. Aan de dienst
Vrije Tijd komt een asverschuiving van 3,5 meter. Aan de school zal een verhoogd
zebrapad worden aangelegd en in eerste instantie, komt net voor de Smissestraat een

asverschuiving. Er zullen dus vier plaatsen zijn waar snelheidsbeperkingen worden
voorzien in de Dorpsstraat.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Project Dorpskernvernieuwing
Sint-Laureins. – Studieopdracht. – Goedkeuring ontwerp bovenbouw”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.Goedkeuring
wordt
verleend
aan
het
ontwerp
voor
het
project
Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins
bestaande uit:
- de plannen nrs. 1.1/3,1.2/3, 1.3/3 en de bijhorende nota met nr. 14-1, versie
25.04.2016 en de plannen 22.853A/1/14-2-14.1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 22.853A/1/14-2-11
- de raming-subsidieregeling aandeel gemeente 22.853A/1/14-2 voor een totaal bedrag
van € 1.630.264,86 excl. btw, waarvan € 539.421,46 gesubsidieerd wordt via het lokaal
pact, € 175.842,23
gesubsidieerd wordt via de Vlaamse Milieumaatschappij en
€ 75.000,00 gesubsidieerd wordt via het Agentschap Wegen en Verkeer, waardoor er nog
€ 840.001,18 overblijft ten laste van de gemeente Sint-Laureins
Art. 2 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Studiebureel Goegebeur-Van den Bulcke, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo
- NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
- financiële dienst
--------------Derde voorwerp: Openbare verkoop van het onroerend goed gelegen te
9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat 53. – Principebeslissing.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor
patrimonium.
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het onroerend goed gelegen te
9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat 53, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie B,
nrs. 596m, 596n en het wenst te verkopen ter financiering van investeringen.
Overwegende dat door Studieburo Goegebeur een schattingsverslag is opgemaakt.
Overwegende dat een verkoopdossier moet worden samengesteld.
Overwegende dat een notaris moet worden aangesteld belast met de verkoop.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie verwijst naar het
gemeenteraadsbesluit waarbij principieel beslist werd tot de openbare verkoop van het
oud gemeentehuis te Waterland-Oudeman.
De toenmalige oppositiepartij Samen, thans meerderheidspartij, vroeg destijds om in de
verkoopsvoorwaarden op te nemen om een erfdienstbaarheid op te nemen dat het
uitzicht van het gebouw moet behouden blijven en afgestemd moet worden met
Onroerend Erfgoed.
Hij vraagt om dit nu ook als bijzondere voorwaarde op te leggen.

Het zou zonde zijn moest dit uit het dorpscentrum verdwijnen.
Tevens vraagt hij om het geld van de verkoop te gebruiken voor investeringen in SintMargriete.
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor patrimonium, antwoordt hierop dat het
de bedoeling was en nu nog steeds is om het geld van de verkoop te gebruiken voor
investeringen in Sint-Margriete.
Onroerend Erfgoed geeft daarover geen advies meer. In onze gemeente staan meer dan
300 gebouwen op de lijst.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Verkoop van het onroerend
goed gelegen te 9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat 53. – Principebeslissing”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De gemeenteraad gaat principieel akkoord om het onroerend goed gelegen te
9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat 53, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie B,
nrs. 596m, 596n, openbaar te verkopen.
Art. 2 – De opbrengst van de verkoop zal worden aangewend ter financiering van
investeringen.
Art. 3 – Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om het
verkoopdossier samen te stellen.
--------------Vierde voorwerp: Openbare verkoop van het onroerend goed gelegen te
9982 Sint-Laureins, Graafjansdijk. – Principebeslissing.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor
patrimonium.
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het onroerend goed gelegen te
9982 Sint-Laureins, Graafjansdijk, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie C, nr. 339A en
het wenst te verkopen ter financiering van investeringen.
Overwegende dat door landmeter Filip De Pauw een schattingsverslag is opgemaakt.
Overwegende dat een verkoopdossier moet worden samengesteld.
Overwegende dat een notaris moet worden aangesteld belast met de verkoop.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Openbare verkoop van het
onroerend goed gelegen te 9982 Sint-Laureins, Graafjansdijk. – Principebeslissing”.
Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De gemeenteraad gaat principieel akkoord om het onroerend goed gelegen te
9982 Sint-Laureins, Graafjansdijk, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie c, nr. 339A,
openbaar te verkopen.
Art. 2 – De opbrengst van de verkoop zal worden aangewend ter financiering van
investeringen.
Art. 3 – Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om het
verkoopdossier samen te stellen.
--------------Vijfde voorwerp: Onderhandse aankoop van het onroerend goed gelegen te
9988 Sint-Laureins, Veldstraat 38. – Principebeslissing.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester. Hij vult aan dat
het goed gelegen is aan het voetbalterrein. Het kan deels gebruikt worden voor het
oprichten van woongelegenheden en deels een oplossing bieden voor parkeerproblemen
in de Veldstraat.
Overwegende dat de gemeente het onroerend goed gelegen te 9988 Sint-Laureins,
Veldstraat 38, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie B, nrs. 545k/3, 545/z/3 en 545/f/4
onderhands wenst aan te komen.
Overwegende dat een schattingsverslag is opgemaakt.
Overwegende dat de huidige eigenaars van het goed een verkoopbelofte hebben
ondertekend waarbij zij er zich definitief en onherroepelijk toe verbinden om het goed te
verkopen aan de gemeente tegen de prijs van 190.000 euro.
Overwegende dat de prijs overeenstemt met de geschatte waarde van het bedoelde
goed.
Overwegende dat de aankoop kan gefinancierd worden met eigen middelen.
Overwegende dat het krediet is goedgekeurd in het budget 2017.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, is tevreden met de beslissing
tot onderhandse aankoop van dit onroerend goed. Hij vindt het een unieke kans voor de
gemeente. Het is een opportuniteit voor woongelegenheid en voor de voetbalclub.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Onderhandse aankoop van het
onroerend goed gelegen te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat 38. – Principebeslissing”.
Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De gemeenteraad gaat principieel akkoord om het onroerend goed gelegen te
9988 Sint-Laureins, Veldstraat 38, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie B, nrs. 545k/3,
545/z/3 en 545/f/4, onderhands aan te kopen tegen de prijs van 190.000 euro.
Art. 2 – De gemeente zal dit goed aankopen om het een bestemming te geven van
openbaar nut.
Art. 3 – De aankoop zal gefinancierd worden met eigen middelen.
Art. 4 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst.
--------------Zesde voorwerp: Onderhandse aankoop van het onroerend goed gelegen te
9988 Sint-Laureins. – Goedkeuren ontwerp authentieke akte.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 16.02.2017 waarbij principieel beslist wordt tot
de onderhandse aankoop van het onroerend goed gelegen te 9988 Sint-Laureins,
Veldstraat 38, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie B, nrs. 545k/3, 545/z/3 en 545/f/4,
tegen de prijs van 190.000 euro.
Gelet op het ontwerp van authentieke akte, opgemaakt door de heer De Jaeger, notaris
te Watervliet.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Onderhandse aankoop van het
onroerend goed gelegen te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat 38. – Goedkeuren ontwerp
authentieke akte”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Het ontwerp van authentieke akte voor de onderhandse aankoop van het
onroerrend goed gelegen te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat 38, kadastraal gekend
5de afdeling, sectie B, nrs. 545k/3, 545/z/3 en 545/f/4, wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer De Jaeger, notaris,
Ketterijstraat 35D, 9988 Sint-Laureins.
--------------Zevende voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Oprichten
schoolraad.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
onderwijs.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.01.2013 betreffende de principebeslissing
tot oprichting van een schoolraad in de gemeentelijke basisschool “De Regenboog”.
Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad aflopen op 31.03.2017.
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij
door aanduiding vanuit de ouderraad en de pedagogische raad.
Gelet op het schrijven van de directeur van de gemeentelijke basisschool
dd. 15.12.2016, gericht aan de ouders voor de oprichting van een ouderraad en aan het
personeel voor de oprichting van een pedagogische raad.
Overwegende dat de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen 15.01.2017
was.
Gelet op het proces-verbaal tot vaststelling van de niet-oprichting van een ouderraad of
een pedagogische raad, opgemaakt door de directeur van de gemeentelijke basisschool
dd.16.01.2017.
Gelet op het feit dat de schoolraad niet kan gevormd worden via aanduiding vanuit de
deelraden, nu een mondelinge bevraging volgt naar de ouders en de leerkrachten om
zich rechtstreeks kandidaat te stellen.
Overwegende dat voor de samenstelling van de nieuwe schoolraad in principe geen
verkiezingen nodig zijn.
Overwegende dat, indien de schoolraad dient te worden samengesteld door verkiezing,
deze
verkiezing
moet
gebeuren
overeenkomstig
de
bepalingen
van
het
verkiezingsreglement van het personeel en de ouders, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 25.11.2004.
Gelet op de besprekingen door de schoolraad op 22.12.2016.
Gelet op decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, laatst gewijzigd op 01.09.2016.
Gelet op de omzendbrief GD/2004/03 van 13.07.2004 betreffende Lokale
participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, laatst gewijzigd op 16.05.2014.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie formuleert volgende vragen:
1.
Zijn er afgevaardigden namens de ouders vertegenwoordigd in de schoolraad?
2.
Was er nu een ouderraad actief?
Schepen Claudine Bonamie, antwoordt hierop als volgt:
1.
Er zijn afgevaardigden van de ouders vertegenwoordigd in de schoolraad
2.
Er was nu een ouderraad actief. Alle ouders werden bevraagd door middel van een
schrijven. Er werden geen kandidaturen ingediend, niemand bleek geïnteresseerd.
De reden hiervan zal te wijten zijn aan het feit dat de organisatie van de school
momenteel zeer goed functioneert en er geen fundamentele problemen zijn.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke Basisschool De
Regenboog. –Oprichting schoolraad”.

Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Een schoolraad op te richten in de Gemeentelijke Basisschool De Regenboog voor
de periode 2017-2021.
Art. 2 - De schoolraad samen te stellen door aanduiding/verkiezing. Het aantal mandaten
per geleding wordt vastgesteld op drie, overeenkomstig de bepalingen van het
verkiezingsreglement voor de geledingen van de ouders en personeel, goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 25.11.2004.
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de organisatie van
de oprichting van de schoolraad.
Art. 4 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van de
Gemeentelijke Basisschool.
--------------Achtste voorwerp: ’t Sentrum Sport en Spel. – Oprichten berging. –
Principebeslissing.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.02.2015 betreffende de goedkeuring van het
ontwerp voor het oprichten van een gebouw voor jeugd en sport, inclusief buitenberging
van 78 m².
Overwegende dat de oprichting van de buitenberging is voorzien in fase 3: aanleg
speelterreinen.
Overwegende dat de berging niet voorzien is in de aanbesteding van het hoofdgebouw.
Overwegende dat de voorziene buitenberging van 78 m² te klein blijkt, wordt voorgesteld
om een berging op te richten met een oppervlakte van 130 m².
Gelet op de raming waaruit blijkt dat de totale kostprijs voor de oprichting van de
berging 70.382,44 euro, excl. btw, bedraagt.
Overwegende dat deze opdracht kan gefinancierd worden met het krediet goedgekeurd in
het budget 2016.
Overwegende dat de opdracht zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of de berging niet
opgenomen is in het project?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de berging voorzien is
op het plan, maar niet in de gunning van de werken is opgenomen.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “’t Sentrum Sport en Spel. –
Oprichten berging: principebeslissing en goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraad is principieel akkoord met de oprichting van een buitenberging
met een oppervlakte van 130 m², op het terrein van ‘t Sentrum Sport en Spel.
Art. 2 – De totale kostprijs wordt geraamd op 70.382,44 euro, excl. btw.
Art. 3 – De financiering zal gebeuren met het krediet goedgekeurd in het budget 2016.
Art. 4 – De opdracht zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 5 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Architectenbureau Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende
- Vandenbussche NV, Groendreef 21, 9880 Aalter
- financiële dienst
--------------Negende voorwerp: Cultuur. – Invoering cultuurbon. – Goedkeuren reglement.
De heer Patrick De Greve, gemeenteraadslid, komt de vergaderzaal binnen gedurende de
behandeling van de agendapunt.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen.
Overwegende dat binnen artikel 6.2. van het reglement over de programmatie van De
Meet met betrekking tot de ticketprijs en –korting staat beschreven dat ruilen van
betaalde tickets kan voor een ticket van een andere voorstelling of voor een cultuurbon.
Gelet op de bespreking van het reglement over de programmatie van De Meet met
betrekking tot de ticketprijs en –korting door het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum op 4 april 2016 en de goedkeuring van de gemeenteraad op
19 mei 2016 waarin de cultuurbon reeds wordt vermeld.
Gelet op de bespreking van het reglement van de cultuurbon door het beheersorgaan van
het gemeenschapscentrum op 12 januari 2017.
Overwegende dat de cultuurbon een stimulans kan zijn voor de culturele voorstellingen
geprogrammeerd in De Meet en dat dit het ruilen van tickets voor een ticket van een
volgend seizoen vergemakkelijkt.
Overwegende dat de cultuurbon de terugbetaling van reeds betaalde tickets vervangt
zodat op deze manier de inkomsten binnen De Meet blijven én misbruik van de
abonnementenformules wordt tegengegaan.

Overwegende dat de cultuurbon ook als cadeaubon door iedereen kan aangekocht
worden op de dienst vrije tijd van Sint-Laureins. Een cultuurbon kan voor de waarde van
de bon ingeruild worden voor een voorstelling binnen de programmatie van De Meet,
geen cash geld, bij de dienst Vrije Tijd van Sint-Laureins.
Overwegende dat het gemeentebestuur ook zelf de cultuurbon kan gebruiken in het
kader van het geven van attenties voor vieringen, jubilarissen en dergelijke.
Overwegende dat het aangewezen is om de modaliteiten in verband met het gebruik, de
verkoop en de terugbetaling van de cultuurbon vast te leggen in een reglement.
Gelet op het ontwerp van reglement cultuurbon.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat dit besproken werd
in het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum.
Het invoeren van een cultuurbon is een goed initiatief en een extra middel om een impuls
te geven om zo meer mensen aan te moedigen tot het bijwonen van voorstellingen in De
Meet. De werking komt stilaan op gang.
Hij vraagt om voldoende publiciteit te maken voor de cultuurbon. Misschien kan die
samen gevoerd worden met de Sente(n)bon, zodat ze samen bekend worden en er
tegelijkertijd reclame wordt voor gemaakt.
Schepen Robert Soberon antwoordt hierop dat dit geen probleem is.
Schepen Claudine Bonamie sluit zich hierbij aan.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Invoeren cultuurbon:
goedkeuring reglement”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Volgend reglement wordt goedgekeurd.

Reglement Cultuurbon
Artikel 1: De cultuurbon algemeen
Een cultuurbon is een bon die kan aangekocht worden als cadeaubon voor voorstellingen
in De Meet geprogrammeerd door het beheersorgaan van De Meet.
Iedereen kan de cultuurbon aankopen als cadeaubon van 10 euro per stuk.
De cultuurbon dient ook als ruilmiddel van reeds betaalde tickets voor een voorstelling
binnen de programmatie van De Meet. Een reeds betaald ticket kan ingeruild worden ten
laatste een week vóór de voorstelling voor een ticket van een andere voorstelling binnen
hetzelfde seizoen of voor een cultuurbon geldig tot en met het volgende seizoen, mits
nodige opleg. Deze bon kan enkel ingeruild worden voor de waarde die op de bon
vermeld wordt en dit is ook de waarde van het reeds betaalde ticket, kortingen
inbegrepen. Na afloop van de voorstelling worden niet gebruikte tickets niet geruild of
terugbetaald.

Artikel 2: De cultuurbon als betaalmiddel
2.1. De aankoop van de cultuurbon vindt plaats in de dienst Vrije Tijd van Sint-Laureins
of aan de kassa tijdens een voorstelling.
Mochten er in de toekomst nog bijkomende verkooppunten komen, dan is het college van
Burgemeester en Schepenen bevoegd om die bijkomende verkooppunten te voorzien.
2.2. De cultuurbon kan enkel ingewisseld worden op de dienst Vrije Tijd
Laureins voor tickets van voorstellingen in De Meet geprogrammeerd
beheersorgaan van De Meet. De cultuurbon kan niet ingewisseld worden voor
en moet in éénmaal gespendeerd worden. Op de cultuurbon wordt ook
teruggegeven maar via een tegoedbon.

van Sintdoor het
cash geld
niet cash

Artikel 3: Aankoop cultuurbon
3.1. Elke cultuurbon wordt op de dag van de aankoop gevalideerd met een droogstempel
van de gemeente Sint-Laureins en een afgiftedatum.
3.2. De cultuurbon is voor de gebruiker geldig vanaf de uitgiftedatum en kan gebruikt
worden tot het einde van het seizoen van de programmatie van De Meet komende op het
seizoen dat loopt op de uitgiftedatum. Na het verstrijken van die termijn, heeft de bon
geen waarde meer.
Artikel 4: Toepassing voor het gemeentebestuur
4.1. Het gemeentebestuur kan zelf de cultuurbon gebruiken in het kader van het geven
van attenties voor vieringen, jubilarissen en dergelijke. Deze kunnen enkel
aangekocht/gevalideerd worden op de dienst Vrije Tijd van Sint-Laureins na opmaak van
een bestelbon.
4.2. Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten of
diensten die voortvloeien uit de aankoop van een cultuurbon.
4.3. Het gemeentebestuur kan ten allen tijde beslissen om geen cultuurbonnen meer aan
te bieden. De cultuurbonnen die dan nog in omloop zijn, zullen nog behandeld worden
conform dit reglement.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum en aan de financiële dienst.
--------------Tiende voorwerp: Vernieuwen van telefonie voor gemeentebestuur, OCMW en
WZC: Aanduiden OCMW om in naam en voor rekening van het gemeentebestuur
op te treden voor het uitschrijven en toewijzen overheidsopdracht.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260.
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 de basiswet overheidsopdrachten van 15.06.2006.
Gelet op het Koninklijk Besluit Plaatsing Klassieke Sectoren van 15.07.2011 en het
Koninklijk Besluit Uitvoering van 23.01.2012.
Gelet op het Koninklijk Besluit van 02.06.2013 tot bepaling van inwerkingtreding van de
wet overheidsopdrachten en bepaalde contracten voor werken, leveringen en diensten
van 15.06.2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten in werking getreden op
01.07.2013.
Gelet op het Koninklijk Besluit Uitvoering van 14.01.2013.
Overwegende dat de telefonie voor het gemeentebestuur, OCMW en WZC dient
vernieuwd te worden.
Overwegende dat het aangewezen is om, in het kader van de samenwerking
gemeentebestuur en OCMW en de hieruit voortvloeiende schaalvoordelen, om de
overheidsopdracht samen te organiseren.
Overwegende dat gezien de complexiteit van de opdracht voor het OCMW door de
koppelingen met het oproepsysteem en de bewonerstelefonie het aangewezen is dat het
OCMW optreedt als opdrachtgevend bestuur.
Overwegende dat hiertoe, het gemeentebestuur, conform artikel 38 van de wet van
15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, het OCMW dient aan te duiden om in
naam en voor rekening van het gemeentebestuur Sint-Laureins op te treden voor het
uitschrijven en toewijzen van een overheidsopdracht ‘Vernieuwen telefonie voor
gemeentebestuur – OCMW en WZC’.
Gelet op het bestek opgemaakt door het OCMW Sint-Laureins
Overwegende dat de prijs voor de opdracht geraamd wordt op 45.000 euro, excl. btw.
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 09.02.2017 inzake bepalen van de
voorwaarden en wijze van gunnen betreffende de overheidsopdracht ‘Vernieuwen
telefonie voor gemeentebestuur – OCMW en WZC’, op voorwaarde dat de gemeenteraad
akkoord is om het OCMW aan te duiden als opdrachtgevend bestuur.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Vernieuwen telefonie voor
gemeentebestuur-OCMW en WZC. – Aanduiden OCMW om in naam en voor rekening van
het gemeentebestuur op te treden voor het uitschrijven en toewijzen overheidsopdracht”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15.06.2006 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, wordt het OCMW aangeduid om in naam en voor rekening van het
gemeentebestuur op te treden voor het uitschrijven en toewijzen van een
overheidsopdracht ‘Vernieuwen telefonie voor gemeentebestuur-OCMW en WZC’.

Art. 2 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW,
Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins en aan de financiële dienst.
--------------Elfde voorwerp: Verhuren oude pastorij. – Goedkeuren huurovereenkomst.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260.
Gelet op het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste
voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in
overeenstemming zijn met de elementaire vereisen inzake veiligheid, gezondheid en
bewoonbaarheid.
Gelet op het Koninklijk Besluit genomen in uitvoering van artikel 11 bis van boek II titel
VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek, en bijhorende bijlage
aangaande huurovereenkomsten voor woningen gelegen in het Vlaams Gewest.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 15.09.2016 waarbij de erfpacht tussen de
kerkfabriek Sint-Laurentius en OCMW Sint-Laureins betreffende de oude pastorij,
Leemweg 5, 9980 Sint-Laureins, wordt overgenomen door het gemeentebestuur van
Sint-Laureins.
Overwegende dat de notariële akte van overdracht door de verschillende partijen wordt
ondertekend op 22.02.2017.
Overwegende dat het gebouw “oude pastorij” door het OCMW in gebruik wordt genomen
als Lokaal Opvanginitiatief.
Overwegende dat een huurovereenkomst dient afgesloten te worden voor de huur van
bovenvermeld pand.
Gelet op voorliggend ontwerp van huurovereenkomst.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Verhuren oude pastorij. –
Goedkeuren huurovereenkomst”.
Gelet op de uitslag van de stemming.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Er wordt overgegaan tot het verhuren van de oude pastorij, gelegen te
9980 Sint-Laureins, Leemweg 5, voor de periode van 3 jaar, ingaande op 01 maart 2017
tegen een huurprijs van €600 per maand.
Art. 2 – Voorliggende huurovereenkomst wordt goedgekeurd.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW en aan de
financiële dienst.
---------------

Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Twaalfde voorwerp: Sentse Sportprestatie/kampioenenhulde?
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Er doen dit jaar allerlei geruchten de ronde over de organisatie van de jaarlijkse
sportkampioenenhulde.
Vraag:
Wat is de huidige stand van zaken betreffende de organisatie van de Strafste
Sportprestatie?
De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor sport, antwoordt hierop als volgt:
De geruchten zijn ontstaan naar aanleiding van een bericht dat door één persoon op
facebook werd geplaatst. De mensen die daarop reageerden weten niet hoe de vork in de
steel zit. Iedereen die heeft gereageerd was niet aanwezig op de vergaderingen.
De problematiek werd besproken in de sportraad.
Aan de sportverenigingen werd gevraagd om laureaten voor te dragen. Er werd een
artikel gepubliceerd in de Vijfklank om individuele sporters op te roepen zich als
kampioen kenbaar te maken. Er was ook een oproep via de pers en de sociale media.
Bij gebrek aan laureaten werd door de sportraad beslist om de huldiging te annuleren.
Iedereen die zich heeft kenbaar gemaakt, zal een erkentelijkheid ontvangen die
persoonlijk door de sportraad zal worden overhandigd.
Raadslid Van de Vijver vindt dit straffe woorden want ook de burgemeester en schepen
hebben gereageerd op facebook.
Hij beklemtoont dat er kampioenen zijn van 2016. Deze sportlaureaten zouden niet
alleen vanwege de sportraad, maar ook vanwege de gemeente, de nodige waardering
moeten krijgen.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, is van mening dat met de Strafste
Sportprestatie de drempel niet verlaagd wordt, maar eerder verhoogd. Vroeger kwamen
alle clubkampioenen in aanmerking zoals bv. clubkampioen pensers. Veel sporters
denken misschien wel is mijn prestatie straf genoeg om in te dienen?
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, vult aan dat een individuele
sporter zichzelf niet zal aangeven. Ook die verdienen aandacht
Schepen Soberon antwoordt hierop dat, zoals gezegd, een oproep via de pers en sociale
media gebeurde.
Tot slot zegt raadslid Van de Vijver dat erkenning door de sportraad en de gemeente, het
belangrijkste is. Hierop zegt schepen Soberon dat de kampioenen die zich kenbaar
maakten wel degelijk zullen gehuldigd worden, zowel door de sportraad als door het
gemeentebestuur.
--------------Dertiende voorwerp: Bevraging kermiscomités.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:

Toelichting:
De gemeente doet een bevraging naar de feestcommissies van alle deelgemeenten en
stuurde een brief dd. 9 januari naar de feestcomités.
Vraag:
Een woord uitleg bij opzet en doelstelling van deze bevraging en de resultaten en
besluitvorming.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop als volgt:
De opstelling van de brief was misschien niet zo heel duidelijk waardoor er ongerustheid
is ontstaan bij de kermiscomités. Eigenlijk ging het over twee kermissen die weinig
animo vertonen en vanuit de foorkramers is er weinig interesse.
Uit de ontvangen reacties blijkt dat de kermiscomités hun kermis in stand willen houden.
Wij als administratie weten nu dat we moeten nastreven dat de kermisattracties die
gewoonlijk aanwezig zijn, worden behouden.
Raadslid Boelens vraagt of de foorkramers zelf aangeven dat ze niet willen komen? Hij
denkt dat de brief een goede impuls kan zijn om de kermissen opnieuw een boost te
geven.
De dorpskermissen mogen niet verdwijnen. Ze zijn zeer belangrijk voor de
dorpssamenleving en behoren tot ons erfgoed.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, lid van verschillende
feestcomités, begreep de brief wel, maar anderzijds waren de kermiscomités van de
wijkkermissen die goed draaien, boos en teleurgesteld.
Hij meent dat het beter was geweest om het probleem individueel aan te pakken.
--------------Veertiende voorwerp: Herstel Kunstwerk Reynaertbeeld.
De gemeenteraad,
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Vraag:
Naar herstel van het kunstwerk aan de kerk van Bentille.
Hij vult aan dat het beeld van de gans dat bovenop het kunstwerk stond, afgebroken is
en op de grond ligt.
Hij vraagt om dit beeld te restaureren. De kostprijs van het kunstwerk bedroeg destijds
12.500 euro. Hij stelt voor om de restauratie te laten uitvoeren door de steenkapper uit
Balgerhoeke.
De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur, antwoordt hierop dat de
technische dienst het beeld zal herstellen.
Daarop reageert raadslid Cornelis dat hij alle respect heeft voor het personeel van de
technische dienst, maar dat het misschien toch aangewezen is om de restauratie door
een steenkapper te laten uitvoeren. Hij deelt mede dat er een persoon uit Maldegem is,
de heer Mortier (kunstenaarsnaam Stef Forti), die destijds samen heeft gewerkt met de
kunstenaar van het beeld, de heer Ferket.
--------------Vijftiende voorwerp: Kruispunt Celieplas – N49 Celie.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:

Toelichting:
In de krant lazen we dat het kruispunt Celieplas met de N49 aan beide zijden dichtgaat
eenmaal de tunnel in Balgerhoeke afgewerkt is.
Voorstel van beslissing:
Deze omleidingsweg behouden tot de verbindingsweg aan De Teut is aangelegd.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat er een akkoord is met
de landbouwer voor de aanleg van de verbindingsweg.
Dit wordt besproken in de Raad van Bestuur van Veneco in maart 2017.
Daarna moeten nog alle stappen doorlopen worden. De aanleg kan nog jaren duren
Hij stelt voor een schrijven te richten aan alle betrokken diensten: Veneco, gemeente
Maldegem, stad Eeklo, Afdeling Wegen en Verkeer om de weg tijdelijk open te houden.
Hij meent ook dat er eens moet nagedacht worden of de aanleg van een fietsersbrug wel
zinvol is. Er zijn reeds verschillende oplossingen voor de fietsers, voor de auto’s niet.
Raadslid Willems is akkoord om het voorstel van beslissing in die zin te wijzigen.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260.
De voorzitter vraagt de stemming voor het voorstel van beslissing: “Er wordt een
schrijven gericht aan alle betrokken diensten: Veneco, gemeente Maldegem, stad Eeklo
en Afdeling Wegen en Verkeer om de omleidingsweg tijdelijk open te houden.
Een ontwerp van brief zal bezorgd worden aan de fractieleiders.”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Er wordt een schrijven gericht aan alle betrokken diensten: Veneco, gemeente
Maldegem, stad Eeklo en Afdeling Wegen en Verkeer om de omleidingsweg tijdelijk open
te houden.
Art. 2 – Een ontwerp van de brief wordt overgemaakt aan de fractieleiders.
--------------BESLOTEN VERGADERING:
Zestiende voorwerp: Bekrachtiging collegebesluit dd. 27.01.2017 houdende de
aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005.
Gelet op artikel 81§2.2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 dat bepaalt dat in
spoedeisende gevallen, het college van burgemeester en schepenen een waarnemend
gemeentesecretaris kan aanstellen.
Gelet op het collegebesluit dd. 27.01.2017 waarbij mevrouw Sandrine Mouton, werd
aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris voor het schepencollege van
27.01.2017.
Overwegende dat overeenkomstig artikel 81§2.2. deze beslissing aan de gemeenteraad
ter bekrachtiging dient voorgelegd te worden.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Bekrachtiging collegebesluit dd.
27.01.2017 houdende de aanstelling waarnemend gemeentesecretaris”.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. – Het collegebesluit dd. 27.01.2017 houdende de aanstelling van mevrouw
Sandrine Mouton als waarnemend gemeentesecretaris voor het schepencollege van
27.01.2017, wordt bekrachtigd.
--------------Zeventiende
voorwerp:
Aktename
van
de
samenstelling
van
de
vertegenwoordiging van de ouders en personeel en van de coöptatie leden
lokale gemeenschap in de schoolraad 2017-2021.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
onderwijs.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 16.02.2017 betreffende de principebeslissing
tot oprichting van een schoolraad in de gemeentelijke basisschool “De Regenboog” voor
de periode 2017-2021 en het aantal mandaten per geleding wordt vastgesteld op drie.
Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad aflopen op 31.03.2017.
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij
door aanduiding vanuit de ouderraad en de pedagogische raad.
Gelet op de bevraging naar de ouders en de leerkrachten om zich rechtstreeks kandidaat
te stellen.
Gelet op de nota van de directeur van de gemeentelijke basisschool dd. 26.01.2017
waarin wordt vastgesteld dat na onderzoek van de kandidatenlijst van de geleding ouders
en van de geleding personeel, er niet meer kandidaten zijn dat het aantal effectief te
begeven mandaten.
Overwegende dat voor de samenstelling van de nieuwe schoolraad geen verkiezingen
nodig zijn.
Gelet op het verkiezingsreglement voor de geledingen van het personeel en de ouders,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 25.11.2004.
Gelet op de bijeenkomst van de vertegenwoordigers van het personeel en de ouders op
22.12.2016 waarbij in consensus de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap
werden gecoöpteerd overeenkomstig artikel 13 van het decreet van 02.04.2004.
Gelet op decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, laatst gewijzigd op 01.09.2016.
Gelet op de omzendbrief GD/2004/03 van 13.07.2004 betreffende Lokale
participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, laatst gewijzigd op 16.05.2014.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling van de geledingen ouders en
personeel van de schoolraad 2017-2021.
Volgende personen zijn verkozen verklaard:
Vertegenwoordigers van de geleding ouders
de heer Nick Piepers
de heer Filip Van Bellegem
Vertegenwoordigers van de geleding personeel
mevrouw Anja Buysse
mevrouw Stephanie De Roose
mevrouw Charlotte Govaert
De gemeenteraad neemt akte van de coöptatie leden lokale gemeenschap van de
schoolraad 2017-2021.
Volgende personen werden gecoöpteerd:
Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap
de heer Paul Wallaert
mevrouw Caroline Meire
--------------Achttiende voorwerp: goedkeuring notulen van de vergadering van 19 januari
2017.
De notulen van de vergadering van 19.01.2017, 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 21.20 uur.
--------------Namens de gemeenteraad:

