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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING
1. Hulpverleningszone Meetjesland. – Kennisname Meerjarenplan 2018-2019.
2. Hulpverleningszone Meetjesland. - Kennisname begroting 2018 en goedkeuren dotatie
2018.
3. ’t Sentrum Sport en Spel: staantribune voetbalveld. – Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningwijze.
4. Sleutelbeheer deurautomatisatie Gemeentehuis Sint-Laureins. – Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningwijze.
5. Uitbreiding school Sint-Laureins – Uitbreiding met een leraarslokaal, leslokaal en
technische ruimte: principebeslissing.
6. Aankoop bestelwagen op CNG. –Goedkeuring.
7. Budgetwijziging 2017 nr. 1 kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
B) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
Aktename
8. Budgetten 2018 kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet
Aktename
9. Overdracht van bevoegdheid ‘uitbaten recyclagepark’ aan IVM o.v.: Principebeslissing.
10. Dienstverlenende Vereniging Finiwo: Buitengewone Algemene Vergadering
15 december 2017: Goedkeuren van de agenda en bepalen van het stemgedrag van
de gemeentelijke vertegenwoordiger.
11. Opdrachthoudende Vereniging Imewo: Buitengewone Algemene Vergadering
20 december 2017: Goedkeuren van de agenda en bepalen van het stemgedrag van
de gemeentelijke vertegenwoordiger
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
12. Kindvriendelijke WC’s Watervliet en De Meet e.a.
13. Economische raad waar blijft de startvergadering?
14. Waarom geen bloemen Sint-Laureins op Canadese dag in Adegem?

--------------Eerste voorwerp: Hulpverleningszone Meetjesland. – Kennisname Meerjarenplan
2018-2019.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Overwegende dat de brandweerhervorming een schaalvergroting en een
samenwerking tussen de verschillende bestaande brandweerdiensten beoogt.

betere

Overwegende dat de dotatie berekend is op basis van de zonale verdeelsleutel. Er werd
een dotatie berekend voor de gewone en buitengewone dienst. De totale dotaties dalen in
vergelijking met het vorig meerjarenplan van de Hulpverleningszone Meetjesland.
MJP goedgekeurd in 2016
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Totaal

2015
2 775 122
285 610
3 060 733

2016
2 374 043
829 309
3 203 352

2017
1 854 644
863 159
2 717 803

2018
2 619 191
791 900
3 411 091

2019
2 587 771
260 009
2 847 780

2020 Totaal
2015-2019
2 679 638 14 890 409 12 210 771
441 212
3 471 199
3 029 987
3 120 850 18 361 608 15 240 758

MJP voorstel in 2017
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Totaal

2015
2 775 122
285 610
3 060 733

2016
2 374 043
829 309
3 203 352

2017
1 854 644
863 159
2 717 803

2018
1 529 568
1 019 152
2 548 720

2019
2 375 358
220 009
2 595 367

2020 Totaal
2015-2019
2 450 499 13 359 234 10 908 735
497 338
3 714 577
3 217 239
2 947 837 17 073 811 14 125 974

2015
-

2016
-

2017
-0
-0

2018
-1 089 623
227 252
-862 371

2019
-212 412
-40 000
-252 412

2020 Totaal
2015-2019
-229 139 -1 531 174 -1 302 036
56 126
243 378
187 252
-173 013 -1 287 796 -1 114 784

verschil MJP 2016-2017
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Totaal

Overwegende dat voor de gemeente Sint-Laureins de dotaties dalen in vergelijking met
het Meerjarenplan goedgekeurd in 2016:
expoitatie 649
rekening
Aalter
Eeklo
Kaprijke
Knesselare
Maldegem
Nevele
Sint-Laureins
Waarschoot
Zomergem
Totaal

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAAL 2015- Totaal 20152019
2019 vorig MJP

verschil

590 736,18

505 359,03

394 795,32

325 596,83

505 639,08

521 634,24

2 322 126,44

2 599 288,93

-277 162,48

548 149,86

468 927,57

366 334,42

302 124,47

469 187,43

484 029,49

2 154 723,76

2 411 905,53

-257 181,77

147 098,99

125 839,26

98 307,83

81 076,74

125 908,99

129 891,94

578 231,81

647 247,93

-69 016,12

185 637,70

158 808,10

124 063,66

102 318,17

158 896,10

163 922,55

729 723,74

816 821,51

-87 097,77

550 439,47

470 886,27

367 864,59

303 386,44

471 147,22

486 051,27

2 163 724,00

2 421 980,01

-258 256,01

266 834,49

228 269,78

178 328,34

147 071,51

228 396,28

235 621,26

1 048 900,39

1 174 094,20

-125 193,80

140 680,73

120 348,61

94 018,44

77 539,18

120 415,30

124 224,46

553 002,25

619 007,05

-66 004,79

168 778,05

144 385,12

112 796,18

93 025,62

144 465,13

149 035,08

663 450,11

742 637,64

-79 187,54

176 766,52

151 219,04

118 134,96

97 428,63

151 302,84

156 089,08

694 852,00

777 787,58

-82 935,58

2 374 042,78 1 854 643,75 1 529 567,59

2 375 358,38

2 450 499,37 10 908 734,49 12 210 770,37

-1 302 035,88

2 775 122

Investeringsubs
idie 66 rek
2015
Aalter
60 797,41
Eeklo
56 414,51
Kaprijke
15 139,14
Knesselare
19 105,47
Maldegem
56 650,15
Nevele
27 462,08
Sint-Laureins
14 478,59
Waarschoot
17 370,31
Zomergem
18 192,46
Totaal
285 610,12

2016

2018

176 533,76

183 739,40

216 945,42

46 833,00

105 867,62

684 848,98

644 988,91

39 860,07

163 807,39

170 493,58

201 305,77

43 456,79

98 235,60

635 478,05

598 491,50

36 986,55

43 958,60

45 752,88

54 021,49

11 661,87

26 362,06

170 533,98

160 608,44

9 925,54

55 475,39

57 739,75

68 174,68

14 717,18

33 268,70

215 212,47

202 686,52

12 525,95

164 491,62

171 205,73

202 146,62

43 638,31

98 645,93

638 132,43

600 991,38

37 141,04

79 739,99

82 994,76

97 993,86

21 154,38

47 820,22

309 345,07

291 340,34

18 004,73

42 040,59

43 756,58

51 664,42

11 153,03

25 211,82

163 093,20

153 600,74

9 492,47

50 437,11

52 495,82

61 983,04

13 380,56

30 247,23

195 666,84

184 278,50

11 388,34

54 980,51

64 916,77

14 013,88

31 678,86

204 927,98

193 000,61

11 927,37

863 159,01 1 019 152,07

220 009,00

497 338,03

3 217 239,00

3 029 986,93

187 252,07

52 824,36

829 308,80

2019

2020

TOTAAL 2015- Totaal 20152019
2019 vorig MJP

2017

Overwegende
dat
het
financieel
meerjarenplan
werd
voorgesteld
informatievergadering van 30.08.2017 en daarna werd aangepast.

verschil

op

de

Overwegende dat het financieel meerjarenplan werd vastgesteld door de zoneraad in
zitting van 20.09.2017.

Overwegende dat nog geen meerjarenbeleidsplan is opgemaakt.
Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Gelet op artikel 86 dat stelt dat de begroting van de zone wordt opgemaakt door het college
en goedgekeurd door de raad, overeenkomstig de minimale budgettaire normen,
vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
Gelet op artikel 23 dat stelt dat elke zone een meerjarenbeleidsplan opstelt dat rekening
houdt met de bestaande situatie en de risicoanalyse. Dit plan wordt opgesteld voor een
duur van zes jaar en is vatbaar voor aanpassingen. Het meerjarenbeleidsplan bevat een
gemeentelijk luik en een zonaal luik met de doelstellingen inzake civiele veiligheid. De
zoneraad keurt het meerjarenbeleidsplan goed. Het gemeentelijk luik van het
meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de
zone. De jaarlijkse actieplannen worden ter advies voorgelegd aan de gemeenteraden van
de zone.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181, 186 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad neemt kennis
Hulverleningszone Meetjesland.
Afschrift van
Meetjesland.

deze

kennisname

van

wordt

het

financieel

overgemaakt

aan

meerjarenplan
de

van

de

Hulpverleningszone

--------------Tweede voorwerp: Hulpverleningszone Meetjesland. – Kennisname begroting
2018 en goedkeuren dotatie 2018.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, vult aan dat een bedrag van 30.000 euro
wordt voorzien voor de MUG-helikopter.
Gelet op artikel 28 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin bepaald wordt dat
dit punt in openbare zitting behandeld wordt.
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Gelet op artikel 68 dat stelt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven
van elke gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald.
Overwegende dat de dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks worden vastgelegd
door de zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken
gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit inzake de goedkeuring van de zonale verdeelsleutel.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 inzake de overdracht van de
roerende
goederen
naar
de
Hulpverleningszone
Meetjesland
waarin
de
verrekeningsbijdrage werd goedgekeurd.

Gelet op de informatievergadering, georganiseerd op 30 augustus 2017 met de
secretarissen en de financieel beheerders van de gemeenten van de zone Meetjesland.
Overwegende dat de zoneraad in haar zitting van 20 september 2017 de begroting 2018
heeft vastgesteld.
Overwegende dat de dotaties per gemeente worden berekend op basis van de zonale
verdeelsleutel. Voor de gemeenteSint-Laureins is deze 5.07 %.
De dotatie voor de gewone dienst bedraagt 77.539,18 euro, de dotatie voor de
buitengewone dienst bedraagt 51.664,42 euro.
De verrekeningsbijdrage voor de inbreng van de roerende goederen bedraagt 39.164,56
euro.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Hulpverleningszone Meetjesland.
Dotatie 2018”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2018 van de Hulpverleningszone
Meetjesland.
Art. 2 - De gemeenteraad keurt de dotatie t.b.v. 77.539,18 euro voor de gewone dienst
van de begroting 2018 goed.
Art. 3 - De gemeenteraad keurt de dotatie t.b.v. 51.664,42 euro voor de buitengewone
dienst van de begroting 2018 goed.
Art. 4 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de zoneraad en
aan de Gouverneur van de Provincie toegezonden worden.
--------------Derde voorwerp: ’t Sentrum Sport en Spel: staantribune voetbalveld. –
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze.
De gemeenteraad
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen.
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Sint-Laureins 't
Sentrum: staantribune voetbalveld” een bestek met nr. TD/VAR/17658 werd opgemaakt
door de ontwerper;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Sint-Laureins 't Sentrum:
staantribune voetbalveld” wordt geraamd op € 24.793,39 excl. btw of € 30.000,00 incl.
21% btw;
Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
Onderhandelingsprocedure Zonder Voorafgaande Bekendmaking;
Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
0740-00/221107/IE-95 (ACT-84);

Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, 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, inzonderheid artikels 42 en 43, artikels
248 tot en met 260 en artikel 181;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “’t Sentrum Sport en Spel:
staantribune voetbalveld. – Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningwijze.
Gelet op de uitslag van de stemming.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. TD/VAR/17658 en de raming
voor de opdracht met als voorwerp “Sint-Laureins 't Sentrum: staantribune voetbalveld”,
opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
kostenraming bedraagt € 24.793,39 excl. btw of € 30.000,00 incl. 21% btw.
Art.
2
Bovengenoemde
opdracht
wordt
gegund
bij
Onderhandelingsprocedure Zonder Voorafgaande Bekendmaking.

wijze

van

de

Art. 3 - De inschrijvingen dienen het bestuur ten laatste op 30 november 2017 te bereiken
ofwel per aangetekend schrijven naar volgend adres: College van Burgemeester en
Schepenen, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins ofwel door afgifte op het
gemeentesecretariaat tegen ontvangstbewijs.
Art. 4 - De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet
voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 0740-00/221107/IE-95 (ACT84).
Art. 5 – Het College van Burgemeester en Schepen wordt gelast met de verdere uitvoering.
Art. 6 - Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------Vierde voorwerp: Sleutelbeheer deurautomatisatie gemeentehuis Sint-Laureins.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze.

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de offertevraag die destijds werd gedaan door aannemer Vandenbussche NV,
Groendreef 21 te 9880 Aalter, in opdracht van de gemeente voor het dossier - oprichten
van een gebouw voor jeugd en sport “Singelken” - en de daaruit vloeiende beslissing voor
de meest economisch voordelige inschrijver Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Bohlweg 43
te D-48147 Münster;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “SLA - Sleutelbeheer
gemeentehuis” wordt geraamd op € 19.252,70 excl. btw of € 23.295,77 incl. btw. Dit
bedrag wordt opgesplitst in volgende 3 posten:
- Aanpassing van de sloten: € 7.735,90 excl. btw;
- Upgrade van het software-systeem: € 5.916,56 excl. btw;
- Automatische voordeur gemeentehuis: € 5.600,24 excl. btw.
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
aanvaarde factuur;
Gelet op het krediet dat vastgesteld wordt in de begroting van 2017 op artikel 011000/221107/IE-77 (ACT-248) van het investeringsbudget;
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met “AR: Gebouwen gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw - ACT: Onderhoud en renovatie
patrimonium”.
Gelet op de verantwoordingsnota, d.d. 04 oktober 2017, opgemaakt door de technische
dienst waarin wordt aangehaald dat op ’t Sentrum Sport en Spel hetzelfde systeem
gehanteerd wordt en enkele buurliggende gemeenten, waaronder Maldegem en Aalter, ook
dit systeem reeds hanteren of van plan zijn te hanteren.
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen.
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, artikels
248 tot en met 260 en artikel 181.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Sleutelbeheer en
deurautomatisatie gemeentehuis Sint-Laureins. – Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningwijze”

Gelet op het individueel stemgedrag van de raadsleden.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Goedkeuring wordt gehecht aan de offerte van Lecot NV, Vierlinden 7 te
8501 Heule. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 19.252,70 excl. btw of € 23.295,77
incl. btw.
Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de aanvaarde factuur aan
Lecot NV, Vierlinden 7 te 8501 Heule.
Art. 3 - De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 011000/221107/IE-77 (ACT-248) van de investeringsbudget van het dienstjaar 2017.
Art. 4 - De gemeenteraad keurt het bestelbedrag van €19.252,70 excl. btw of € 23.295,77
incl. btw goed.
Art. 5 - De gemeenteraad neemt akte en keurt de verantwoording goed.
Art.6.-Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
o de financiële dienst;
o Lecot NV, Vierlinden 7 te 8501 Heule.
--------------Vijfde voorwerp: Uitbreiding school Sint-Laureins. – Uitbreiding met een
leraarslokaal, leslokaal en technische ruimte: principebeslissing.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.09.2013 waarbij de principebeslissing wordt
genomen voor de opdracht “Uitbreiden school vestigingsplaats Sint-Laureins”.
Gelet op het collegebesluit dd. 23.05.2014 waarbij de studieopdracht werd gegund aan
Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende.
Gelet op het collegebesluit dd. 17.06.2016 waarbij de opdracht “uitbreiden schoolgebouw
Regenboogschool te Sint-Laureins” gegund werd aan Braet Aannemingen NV,
Toevluchtweg 2 te 8620 Nieuwpoort.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 16.03.2017 waarbij de goedkeuring werd
gegeven voor het oprichten van een nieuw lokaal directie.
Gelet op het voorstel opgemaakt door BVBA Plantec Architecten voor het uitbreiden van
het schoolgebouw met een extra klaslokaal, een lerarenkamer en technische ruimte. Deze
uitbreiding zou aan de bestaande muur van het gemeentehuis aangebouwd worden maar
los van het oude schoolgebouw. Het extra lokaal is, in onze huidige maatschappij en het
feit dat onze school in het kader van het M-decreet les wil geven op maat van het kind,
een bijkomende ruimte voor goed onderwijs. Onze zorgcoördinator en alle leerkrachten
besteden steeds meer en meer aandacht aan bijzondere zorgbijstand voor onze kinderen.
Bepaalde kinderen hebben tijdens de lestijden aparte begeleiding nodig. Een extra leslokaal
zou hierin de nodige bijstand bieden.

Overwegende dat de kostprijs voor deze meerwerken wordt geraamd op 150.000 euro,
waarvan reeds 40.000 euro werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 16.03.2017.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten op defensie- en
veiligheidsgebied, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 23.
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 K.B. van 23 januari 2012 betreffende plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en
veiligheidsgebied, en latere wijzigingen.
Gelet op het K.B. 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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 42, 43 en 248 tot en met 260.
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie vraagt of er een bouwaanvraag is
voor dit bijgebouw evenals een overzicht te bekomen van de kosten die tot nu toe reeds
gemaakt zijn voor dit project plus de gemaakte kosten voor de containers.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop dat wordt bekeken of er een
bouwvergunning is en een overzicht van de gemaakte kosten zal bezorgd worden.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Uitbreiding Regenboogschool
Sint-Laureins. – Uitbreiding schoolgebouw met een leraarslokaal, leslokaal en technische
ruimte: principebeslissing”.
Gelet op de uitslag van stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De gemeenteraad keurt principieel de uitbreiding van het schoolgebouw met SintLaureins, met een een leraarslokaal, leslokaal en technische ruimte, goed.
Art. 2 - De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 150.000 euro, incl. btw.
Art. 3 – De meerwerken zullen deels gefinancierd worden met het krediet dat is
goedgekeurd in het investeringsbudget 2017, het saldo zal voorzien worden bij
budgetwijziging.
Art. 4 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende
- financiële dienst

--------------Zesde voorwerp: Aankoop bestelwagen op CNG. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van Franki Van de Moere, burgemeester.
Gelet op het ondertekenen van de burgemeesterconvenant op 20 april 2017 en het
engagement van de gemeente Sint-Laureins om de co2 uitstoot met 40% te reduceren
tegen 2030
Gelet op de eerdere aankoop van 2 lichte CNG-bestelwagens zoals goedgekeurd op de
gemeenteraad van 17 december 2015.
Gelet op het principieel akkoord van het schepencollege van 02/09/2016 om via Eandis
een extra voertuig aan te kopen.
Gelet op de technische fiche voor een lichte CNG-bestelwagen met driezijdige aluminium
kipper d.d. 4 oktober 2017, gebaseerd op het door de gemeente ingevuld keuzeformulier
d.d. 14 september 2017.
Gelet op de subsidie ter waarde van € 1000 indien er voldaan wordt aan de
premievoorwaarden en zolang de voorraad strekt.
Overwegende dat de maximale prijs voor 1 CNG-bestelwagen € 38.209,30 excl. btw of
€ 46.233,25 incl. btw bedraagt.
Gelet op het contract met nummer STLA-G-LC-17-17-434 opgesteld door Eandis – Imewo,
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
0200-00/243100/IE-82.
Overwegende dat het krediet 0200-00/243100/IE-82 van €20.000 bij de eerstvolgende
budgetwijziging verhoogd zal worden.
Overwegende dat het contract dient in te gaan ten laatste op 31 oktober 2017.
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, §
1, 1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt).
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°.
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 260 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.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aankoop bestelwagen op CNG –
Goedkeuring”.
Gelet op de uitslag van de stemming.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het contract met nummer STLAV/LC/14/14-1601 voor de aankoop van een lichte CNG-bestelwagen.
Art. 2 - De opdracht zal deels gefinancierd worden met het krediet goedgekeurd in het
investeringsbudget van 2017, op budgetcode 0200-00/243100/IE-82. Het saldo zal
voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging.
Art. 3 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Eandis-Imewo, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle
- de financiële dienst.
--------------Zevende voorwerp: Budgetwijziging 2017 nr. 1 kerkfabrieken: Aktename
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing
meerjarenplan 2014-2019.

dd.

21.11.2013,

houdende

goedkeuring

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 17.11.2016, betreffende aktename budget 2017.
Gelet op de budgetwijziging nr. 1 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-inEremo voor het dienstjaar 2017.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist dd. 10.04.2017, waarvan
aktename door het schepencollege op 12.05.2017.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 05.07.2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2017 van de kerkfabriek
Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo.
Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, gemeentebestuur van Kaprijke en de
kerkfabriek Sint-Jan-in-Eremo.
--------------B) Heilige Margaretha van Sint-Margriete.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing
meerjarenplan 2014-2019.

dd.

19.11.2013,

houdende

goedkeuring

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 17.11.2016, betreffende aktename budget 2017.
Gelet op de budgetwijziging van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete voor
het dienstjaar 2017.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Heilige Margaretha dd. 16.05.2017, waarvan
aktename door het schepencollege op 16.06.2017.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 05.07.2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van
de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2017 van de kerkfabriek
Heilige Margaretha van Sint-Margriete.
Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van OostVlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Margriete.
--------------Achtste voorwerp: Budgetten 2018 kerkfabrieken: Aktename
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.

Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 05.07.2017.
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-inEremo werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat geen gemeentelijke
exploitatietoelage en geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist dd. 10.04.2017, waarvan
aktename door het schepencollege op 12.05.2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist
van Sint-Jan-in-Eremo.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom
Gent, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en het gemeentebestuur
van Kaprijke.
--------------B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 05.07.2017.
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins
werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat geen gemeentelijke
exploitatietoelage en geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd. 20.04.2017, waarvan aktename
door het schepencollege op 12.05.2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van
Sint-Laureins.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom
Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laurentius.
--------------C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 05.07.2017.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Heilige Margaretha dd. 16.05.2017, waarvan
aktename door het schepencollege op 16.06.2017.
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van SintMargriete werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat geen
gemeentelijke exploitatietoelage en geen gemeentelijke investeringstoelage wordt
gevraagd.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Heilige Margaretha
van Sint-Margriete.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom
Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laurentius.
--------------D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.

Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 05.07.2017.
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van WaterlandOudeman werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een
gemeentelijke exploitatietoelage van 12.668,39 euro. Er wordt geen gemeentelijke
investeringstoelage gevraagd.
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 21.06.2017, waarvan aktename
door het schepencollege op 28.07.2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van
Waterland-Oudeman.
Er wordt een gemeentelijke exploitatietoelage van 12.668,39 euro gevraagd.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom
Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Niklaas.
--------------E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de
gemeente dd. 05.07.2017.
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van
Watervliet werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er geen
gemeentelijke exploitatietoelage wordt gevraagd. Er wordt een gemeentelijke
investeringstoelage van 21.333,00 euro gevraagd.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten.
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van
07.05.2004.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart van Watervliet.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd.
Er wordt een gemeentelijke investeringstoelage van 21.333,00 euro gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom
Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
--------------Negende voorwerp: Overdracht van bevoegdheid ‘Uitbaten recyclagepark’ aan
IVM o.v.: Principebeslissing.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en latere wijzigingen.
Gelet op het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van
de Vlaamse regering dd. 16 september 2016.
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2010 tot vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (VLAREMA) en latere wijzigingen.
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Sint-Laureins bij opdrachthoudende
vereniging IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, te 9900 Eeklo.
Gelet op de statuten van IVM.
Gelet op de ontwerpovereenkomst betreffende de exploitatie van het recyclagepark
zoals in bijlage van dit besluit werd gevoegd.
Overwegend dat de dienstverlening inzake inzameling van afval om praktische,
organisatorische en economische redenen beter op het intergemeentelijk vlak wordt
aangepakt.
Overwegend dat het aangewezen is om op korte termijn te streven naar meer
uniformiteit
en
een
gezamenlijk
afval-en
materialenbeleid
binnen
de
afvalintercommunale.
Overwegende dat het recyclagepark gemeenschappelijke eigendom is van het
gemeentebestuur Sint-Laureins en de gemeente Kaprijke,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat het reeds van
in het begin de bedoeling was dat het milieupark zou uitgebaat worden door IVM.

De fractie is het eens met het voorstel en zijn verheugd dat IVM het milieupark nu
kan uitbaten. Er is nu een stap gezet met Eeklo. Een aantal gemeenten zullen volgen,
zoals Waarschoot, Zomergem, Lovendegem.
De CD&V-fractie vindt het wel ongepast dat alles reeds in de pers is verschenen
vooraleer het besproken werd in de gemeenteraad. Het is jammer dat alles nu zo
snel moet gaan. Het einde van het jaar is heel dichtbij.
Hij vraagt of de overeenkomst onbeperkt is in tijd.
Daarop wordt als volgt geantwoord:
Door de heer Johan Francque, schepen van milieu:
De overeenkomst is voor 95% rond. Ieder jaar zal dit bekeken worden volgens het
Dovicom-model.
Het personeel van Van Gansewinkel zal kunnen inschrijven om personeel te kunnen
worden van IVM.
Door de heer Hugo Coene, schepen van financiën:
Er zijn nog een aantal zaken te regelen tussen Sint-Laureins en Kaprijke, vooral op
gebied van financiën.
De overdracht van bevoegdheid is een volledige overdracht en is niet elk jaar te
bespreken. Nu loopt de overeenkomst tot 2028, ook het einde van IVM. Beide partijen
hebben de kans om de evaluatie te maken.
Uit de ingediende prijsoffertes blijkt dat de uitbatingskost van Van Gansewinkel
verdubbeld is. Daardoor kwam de uitbating door IVM terug op tafel. Het bestuur was
tevreden van Van Gansenwinkel, maar de ingediende offerte gaf de doorslag
Raadslid Patrick De Greve merkt ook nog op dat het mogelijk is dat het personeel
niet wil overgaan naar IVM. Er rest nog drie maanden. Zal er gedurende die periode
toezicht zijn op de uitbating?
Schepen Johan Francque antwoordt daarop dat Van Gansewinkel een contract heeft
en dit ook moet nakomen.
Schepen Hugo Coene merkt tot slot op dat het huidig personeel van Van Gansewinkel
momenteel via interim-contract werkt dat nu loopt tot 31.12.2017.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Overdracht van
bevoegdheid ‘uitbaten recyclagepark aan IVM’: Principebeslissing”
Gelet op de uitslag van de stemming
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Goedkeuring te geven om volgende bevoegdheid over te dragen aan IVM: de
uitbating, inzameling en verwerking van alle afvalfractie op het recyclagepark.
Art. 2 – De gemeente Sint-Laureins geeft opdracht aan IVM om het recyclagepark, gelegen
in de Sint-Jansstraat 14 te 9982 Sint-Laureins uit te baten onder de voorwaarden zoals
opgenomen in de ontwerpovereenkomst.
Art.3. – De exploitatie wordt met ingang van 1 januari 2018 overgedragen.
Art.4. – Aan het college van burgemeester en schepenen op te dragen de overeenkomst
verder uit te werken in samenwerking met het gemeentebestuur Kaprijke.
Art. 5. – Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
- IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo
- Gemeente Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke
---------------

Tiende voorwerp: Dienstverlenende Vereniging Finiwo: Buitengewone Algemene
Vergadering 15 december 2017: Goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën.
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke
samenwerkingsverband: de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in Westen Oost-Vlaanderen, afgekort tot FINIWO.
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 14.09.2017 van FINIWO, Ravensteingalerij 4
bus 2, 1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van 15.12.2017.
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd.
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
algemene vergadering bepaalt.
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO de splitsing van Finiwo voorstelt, door
afsplitsing enerzijds naar Imewo en anderzijds naar Zefier CVBA.
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO ten dien einde een splitsingsvoorstel
heeft opgemaakt samen met de raden van bestuur van Imewo en Zefier CVBA en dat de
raad van bestuur van Finiwo daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingvoorstel
heeft opgesteld; dat dit voorstel en verslag aan de gemeente bezorgd zijn naar aanleiding
van de oproeping tot de algemene vergadering.
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met
betrekking tot het splitsingsvoorstel en dat verslag is nagezonden naar de gemeente.
Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur
melding maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing
(meer bepaald een incorporatie van reserves) en die eveneens aan de algemene
vergadering worden voorgelegd.
Gelet op het decreet van 06.07 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18.01.2013.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van de heer
Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als
plaatsvervanger op de Algemene Vergadering.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35,
42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging
FINIWO. Buitengewone Algemene Vergadering van 15.12.2017: goedkeuren agenda en
bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1 - Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn
gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te hechten
aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de Buitengewone
Algemene Vergadering van FINIWO van 15.12.2017 goedgekeurd, zijnde
Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
1. Statutaire benoemingen
2. Statutaire mededelingen
Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de
Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van
Finiwo in Imewo en Zefier CVBA
4. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van reserves
van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsintercommunale voor
investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, derwijze dat de deelneming ervan in
Electrabel Green Projects Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar
deels met reserves, voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal.
5. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld
van
de
deelnemers
van
de
te
splitsen
dienstverlenende
vereniging
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, de
overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen en de overnemende coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:
a) het splistingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van
vennootschappen door de raden van bestuur van de op te splitsen
dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende
vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
b) de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig
artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen
6. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben
voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van de bij de splitsing
betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel
en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.
7. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
8. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de
raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel
de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de
opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a) goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door
overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende
vereniging Financieringsintercommunale voor Investeringen in West – en OostVlaanderen:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging intercommunale Maatschappij
voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen, met zetel te
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel
b) beschrijving van de over te dragen activa en passiva;

c)

vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge
van de splitsing.
9. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig
of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel
of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
10. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing,
met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in
agendapunt 7 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor
zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het
splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 7, vast te stellen
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis
van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te
splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende
vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd
in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017.
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van
bestuur, de nieuwe aandelen in de Imewo OV en Zefier CVBA te verdelen over de
deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te
schrijven in het register van deelnemers
f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding
zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn
h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de
splitsing in de meest brede zin.
Art. 2 - De gemeentelijke vertegenwoordiger (de heer Eddy Roets) plaatsvervanger (de
heer Luc De Meyere), die zal/zullen deelnemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van 15.12.2017 op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
De vertegenwoordiger/plaatsvervanger beschikt over één stem.
Art. 3 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van de
intercommunale FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Elfde voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging Imewo: Buitengewone Algemene
Vergadering 20 december 2017: Goedkeuren van de agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
energiebeleid.

Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of
gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale
Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen.
Overwegende dat gemeente per aangetekend schrijven van 20 september 2017 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Imewo die op 20 december 2017 plaatsheeft in het AuditoRium4, Sint-Denijslaan 485 te
9000 Gent.
Gelet op het dossier met documentatiestukken, uitgewerkt door de raad van bestuur in
zitting van 8 september 2017, werd aan de gemeente overgemaakt. Er wordt eveneens
verwezen naar het dossier dat de dienstverlenende vereniging Finiwo aan de gemeente
heeft overgemaakt in het kader van haar algemene vergadering die zij op 15 december
e.k. organiseert.
INKANTELING VAN DEEL FINIWO IN IMEWO – SPLITSING DOOR OVERNEMING
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Finiwo, van de opdrachthoudende
vereniging Imewo en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen
gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Finiwo
waarbij Imewo en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van Finiwo overnemen.
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter
te laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de
productiebelangen in ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking,
aangehouden door Finiwo en de andere financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar
Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportnetbeheerders ingekanteld worden in
Imewo, wat Finiwo betreft, en in de andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat
de andere financieringsverenigingen betreft.
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische
participaties
Publi-T
en
Publigas
die
worden
overgenomen
door
de
distributienetbeheerders, waaronder Imewo. Samen met deze activa nemen de
distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over.
Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór
1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder
(Ae en Ag) en van het realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden
ondergebracht bij Imewo, samen met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group
Holding nv.
Imewo verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Finiwo
partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.
Binnen Imewo worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten
gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte
vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten
van de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een
voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de
ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben.
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente aandelen Imewo en Zefier in
overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de
deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen

wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de
raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de Strategische
participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd werden.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor
zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw
verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.
De voornaamste statutenwijzigingen zijn:
de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer
van Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan,
en bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging Finiwo vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag
en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van
de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten;
de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische
participaties, de rekeningsectoren en de gouden aandelen;
de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;
de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie
van aandelen Ate per gemeente/stad;
het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van
Strategische participaties;
de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die
vanuit de financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de
gemeenten/steden verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en
tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad toekomende dividenden;
een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;
een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene
vergadering in het kader van beslissingen die verband houden met het
distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de deelnemers nooit meer
stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun aandelenbezit
in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte
vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg;
de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate
overeenkomstig de participaties binnen de verschillende soorten aandelen;
bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een
deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties
en de overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de
financieringsvereniging overgenomen.
Overwegende dat de gemeenteraad tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient
vast te stellen.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17.10.2013 houdende de aanwijzing van de heer
Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als
plaatsvervanger in de Algemene Vergaderingen van Imewo.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18.01.2013 in het bijzonder artikel 44 dat bepaalt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient herhaald te worden voor
elke algemene vergadering.

Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging
Imewo. – Buitengewone Algemene Vergadering 20.12.2017: Goedkeuren agenda en
bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 20 december
2017:
1.

Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en
inkanteling van deel Finiwo in Imewo
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van
de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de
activiteiten van Finiwo in Imewo.
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn
gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging
Finiwo, de overnemende opdrachthoudende vereniging Imewo en de
overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van
vennootschappen, met name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het
Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te
splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het
splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van
vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing
betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het
splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing
besluit.
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden en tijdsbepaling.
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden
door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in
wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en
alleszins onder de
opschortende tijdsbepaling opgenomen in het
splitsingsvoorstel:
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de
splitsing door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder
vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finiwo:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, met zetel te
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle;

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2,
1000 Brussel;
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten
gevolge van de splitsing;
d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte
van het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van
artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de
verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;
e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen,
wijziging van het doel door toevoeging van volgende activiteiten:
(i) het beheer, verwerven en of financieren van Strategische
participaties in Publigas en Publi-T,
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de
verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging
en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun
budget en
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,
en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad
van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot
de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel
413 van het Wetboek van vennootschappen;
f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking
van de vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge de
splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp
van statutenwijziging gevoegd bij de agenda.
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor
de subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen
van andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging
vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het
oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van
investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de
gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten.
Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen
waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader
van de splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.
In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of
transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet
beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad
van bestuur.
Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van
de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent
de splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad
van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en
i., om:
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4.
afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging
en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te
doen van deze opschortende voorwaarden;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die
gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt
1.4., vast te stellen;

2.

3.
4.
5.

c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen
op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en
passiva van de te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per
31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel,
dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad
van bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de
deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend volgens de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in
boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en
artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;
g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en
bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen
vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de
overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;
h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles
te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de
uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.
Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2018.
Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen
van Imewo aan Eandis System Operator cvba.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Art. 2 - zijn goedkeuring te hechten aan:
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging
Imewo van een deel van de dienstverlenende vereniging Finiwo, waarbij op 1 januari
2018 alle betrokken activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig
overgedragen worden aan Imewo, mits toekenning aan de deelnemende gemeenten
van Imewo van aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de
deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden aandelen’
van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig
volgestort,
b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische
participaties bij de opdrachthoudende vereniging Imewo;
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Imewo, onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de
voorgenomen splitsing van Finiwo;
Art. 3 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op
20 december 2017, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing.
Art. 4 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de

opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het
e-mailadres intercommunales@eandis.be.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Twaalfde voorwerp: Kindvriendelijke WC’s Watervliet en De Meet e.a.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Zowel in De Meet als in de school te Watervliet is het gebruik van WC’s niet kindvriendelijk.
Voorstel van beslissing:
Voorzien in een toilet zitverkleiner, zowel voor in De Meet als in de school te Watervliet en
op andere scholen als het daar ook nodig zou zijn.
Raadslid Patrick De Greve vult aan dat hem de vraag voor het voorzien van een toilet
zitverkleiner werd gesteld door bezoekers van De Meet. Blijkbaar zijn er in de school in
Watervliet ook geen voorradig.
Daarop overhandigt hij een zitverkleiner als geschenk.
De heer Robert Soberon, schepen, antwoord hierop dat tot nu toe nog geen klachten zijn
binnengekomen. De doelgroep van De Meet zijn geen kinderen en volgens ingewonnen
informatie, blijkt dat dit ook niet echt hygiënisch is en ook makkelijk kan meegenomen
worden. De adviesraden waren ook niet voor de aanschaf van dergelijke toilet zitverkleiner.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, vult aan dat men volop
bezig is met renovatie van de toiletten in de school van Watervliet. Zowel voor jongens als
voor meisjes wordt een toilet zitverkleiner voorzien.
In de vestiging Sint-Laureins zijn er wel aanwezig.
De voorzitter vraagt de stemming voor het voorstel beslissing: Voorzien in een toilet
zitverkleiner, zowel voor in De Meet als in de school te Watervliet en op andere scholen als
het daar ook nodig zou zijn.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Het voorstel van beslissing: Voorzien in een toilet zitverkleiner, zowel voor in De
Meet als in de school te Watervliet en op andere scholen als het daar ook nodig zou zijn,
wordt goedgekeurd.
--------------Dertiende voorwerp: Economische Raad waar blijft de startvergadering?
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Vraag
Wanneer wordt een eerste vergadering voorzien van deze adviesraad?
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor lokale economie, antwoordt hierop dat
een oproep tot kandidaten in De Vijfklank is verschenen. Er werden zes kandidaturen
ingediend. Opmerkelijk is dat niemand van Watervliet, Sint-Margriete en WaterlandOudeman zich kandidaat heeft gesteld.

Er wordt opnieuw een oproep gelanceerd in De Vijfklank. De uiterste datum voor het
indienen van de kandidaturen is vastgesteld op 30 november.
De zes kandidaten werden informatief uitgenodigd. Er werd nog niet officieel vergaderd.
Hij vraagt de vertegenwoordiger van de CD&V-fractie.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mee dat de heer Bart Van de
Keere per mail werd aangeduid als vertegenwoordiger van de CD&V-fractie.
Schepen Johan Francque roept op om promotie te maken zodat van alle gemeenten en alle
geledingen afgevaardigden in SENTER vertegenwoordigd zijn.
Schepen Claudine Bonamie vult aan dat het de bedoeling is om de samenstelling van
SENTER in december op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
Hopelijk kan in december 2017 SENTER officieel van start gaan
--------------Veertiende voorwerp: Waarom geen bloemen Sint-Laureins op Canadese dag in
Adegem?
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting
Op 10 september 2017 was er een Canadees-Pools-Britse herdenkingsplechtigheid op de
Canadese Militaire Begraafplaats te Adegem. NSB Groot Sint-Laureins was er met een
delegatie vertegenwoordigd en legde een krans neer.
Vraag:
Waarom was er geen afvaardiging vanuit het schepencollege en werd er geen krans van
de gemeente neergelegd, hoewel dit een lange traditie is?
De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor plechtigheden, antwoordt hierop dat
niemand van het schepencollege aanwezig kon zijn.
Dat er geen bloemenkrans werd neergelegd is te wijten aan een misverstand. Normaal
wordt deze jaarlijks automatisch besteld door de administratie. Aangezien de dienst
hiervoor dit jaar geen opdracht had gekregen, ging men ervan uit dat geen bloemen
moesten besteld worden.
Hij biedt hiervoor zijn verontschuldigingen aan en verzekert dat dit in de toekomst niet
meer zal gebeuren.
--------------Vijftiende
voorwerp: Goedkeuring
notulen
van
de
vergadering
van
14 september 2017.
De notulen van de vergadering van 14.09.2017, 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 21.00 uur.
---------------

