ZITTING VAN 15 FEBRUARI 2018
Aanwezig:

de heer C. Bonamie,
de heer F. Van de Moere,
de heer H. Coene,
de heer J. Francque,
mevrouw C. Bonamie,
de heer R. Soberon,
de heer T. Lacres,
de heer E. Roets,
de heer P. De Greve,
de heer B. Van de Keere,
de heer L. De Meyere,
de heer L. Van de Vijver,
mevrouw M. Cools,
de heer K. Goethals,
de heer J. Boelens,
de heer D. Vanderhaeghen

voorzitter gemeenteraad,
burgemeester,
schepen,
id.,
id.,
id.,
voorzitter OCMW-schepen
gemeenteraadslid,
id.,
id.,
id.,
id.,
id.
id.,
id.,
gemeentesecretaris wnd.

Verontschuldigd:

de heer F. Cornelis,
gemeenteraadslid
mevrouw A. Willems,
gemeenteraadslid
mevrouw L. Turpyn,
gemeentesecretaris
--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1.
Onderhandse aankoop perceeltje grond gelegen te 9981 Sint-Laureins, nabij
Molenkreekstraat 1d - Principebeslissing
2.
Wijziging statuten Projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland
3.
Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2016-2017
en Jaarrekening – Goedkeuring.
4.
Goedkeuring overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de gemeente SintLaureins betreffende de voortzetting van de aansluiting van de Openbare
Bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem.
5.
Goedkeuring beslissing OCMW-raad dd. 11.01.2018 betreffende de goedkeuring
van de statutenwijziging Welzijnsband Meetjesland
--------------Eerste voorwerp: Onderhandse aankoop perceeltje grond gelegen te 9981 SintLaureins, nabij Molenkreekstraat 1d - Principebeslissing.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Overwegende dat de gemeente het perceeltje grond gelegen te 9981 Sint-Laureins, nabij
Molenkreekstraat 1d, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie A, nr. 499/f onderhands
wenst aan te kopen.
Overwegende dat een schattingsverslag is opgemaakt.
Overwegende dat de huidige eigenaars van het goed zich per mail hebben akkoord
verklaard om het goed te verkopen aan de gemeente tegen de prijs van 5.950 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 2018.
Overwegende dat een notaris dient aangesteld te worden voor het verlijden van de
authentieke akte.
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
perceeltje grond gelegen te 9981 Sint-Laureins, nabij Molenkreekstraat 1d. –
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, nabij Molenkreekstraat 1d, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie A,
nr. 499/f, onderhands aan te kopen tegen de prijs van 5.950 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 – De heer Philip Bauwens, notaris, Leemweg 63, 9980 Sint-Laureins wordt
aangesteld voor het verlijden van de authentieke akte.
--------------Tweede voorwerp: Wijziging statuten Projectvereniging Regionale Jeugddienst
Meetjesland
De gemeenteraad,
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen van jeugd.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42,
43, 181 en 248 tot en met 260.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
laatst gewijzigd op 18 januari 2013.
Gelet op de oprichtingsakte van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland
die op 4 maart 2003 te Zomergem verleden werd, in uitvoering van de
gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2002.
Gelet op de goedkeuring van de statuten van de projectvereniging Regionale Jeugddienst
Meetjesland door de gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare,
Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem.
Gelet op de voorziene ondersteuning van Vlaanderen.

Gelet op de adreswijziging van de maatschappelijke zetel van de Regionale Jeugddienst
Meetjesland.
Gelet op de vraag vanuit de kernvergadering van jeugdconsulenten uit het Meetjesland
voor de wijziging van de statuten van de projectvereniging Regionale Jeugddienst
Meetjesland als volgt:
 Wijziging maatschappelijke zetel naar Kerkstraat 121, 9900 Eeklo (art. 2)
 Wijziging visie Regionale Jeugddienst Meetjesland (art. 3)
 Periode verlenging naar maximum 6 jaar (gelijklopend met decreet bovenlokaal
jeugdwerk Vlaanderen en maximale periode in decreet projectvereniging) en
huidige verlenging tot 1 januari 2020 (art. 4)
 Verwijderen ‘provincie’ uit de statuten (art. 5, art. 6, art. 8, art. 10, art. 12 en art.
16)
 Aanpassen van het geldig beraadslagen en beslissen door de Raad van Bestuur
(art. 14, art. 18)
Gelet op de besprekingen van de statutenwijziging door de Algemene Vergadering van de
Jeugdraad op 06 februari 2018.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming van het agendapunt: “Jeugd - Wijziging statuten
projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland – Goedkeuring”
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De wijziging van de statuten van de projectvereniging Regionale Jeugddienst
Meetjesland wordt goedgekeurd als volgt:
WIJZIGING
STATUTEN PROJECTVERENIGING
REGIONALE JEUGDDIENST MEETJESLAND

I.

Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1:
De projectvereniging draagt als naam ‘Regionale Jeugddienst Meetjesland’. Zij wordt
beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001, houdende de
intergemeentelijke samenwerking, en door deze statuten.
Artikel 2:
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9900 Eeklo, Kerkstraat 121.
Artikel 3:
De intergemeentelijke projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland is het
expertise- en ondersteuningsplatform voor ‘jeugdige beleidsmakers’ binnen het
Meetjesland.
Door samenwerking met lokale, regionale, provinciale, Vlaamse en landelijke organisaties
versterken we het jeugdbeleid in de regio.

Binnen de dynamische jeugdsector zet Meetjesman op een innovatieve manier in op
blinde vlekken, actuele tendensen en opportuniteiten.
Artikel 4:
De vereniging wordt verlengd voor de duur van 2 jaar, te rekenen vanaf de maand
waarin de akte van oprichting geldigheid verkrijgt. Indien de leden er mee instemmen
kan na afloop de termijn verlengd worden en dit voor opeenvolgende periodes van
maximum zes jaar.
II.

Leden

Artikel 5:
Uitsluitend gemeenten en provincies kunnen als lid aanvaard worden.
Elke wijziging met betrekking tot de leden wordt in het register der leden opgenomen.
Dit register wordt aan de statuten gehecht.
Artikel 6:
Te allen tijde kunnen nieuwe leden tot de projectvereniging toetreden. Kandidaat-leden
dienen zich bij gewone brief te richten tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het
verzoek tot toetreding wordt dan als agendapunt gevoegd op de eerstvolgende Raad van
Bestuur. Op de eerstvolgende Raad van Bestuur wordt beslist over een voorlopige
aanvaarding. Vervolgens moeten de deelnemende gemeenten of provincie het verzoek
tot toetreding in hun respectievelijke raden bespreken en al dan niet aanvaarden. Op de
eerstvolgende Raad van Bestuur worden de nieuwe leden al dan niet definitief aanvaard.
Een nieuw lid kan enkel definitief als lid van de vereniging aanvaard worden, als alle
leden van de vereniging daarmee hebben ingestemd. De toetreding neemt een aanvang
op de eerste van de maand volgend op de Raad van Bestuur waarop tot aanvaarding
werd beslist. De nieuwe leden worden toegevoegd aan het ledenregister dat aan de
statuten van de vereniging is gehecht.
Artikel 7:
De bestaande en toegetreden leden kunnen niet uittreden voor het verstrijken van de
termijn vermeld in artikel 4.
III. Raad van Bestuur
Artikel 8:
De gemeenten worden als lid in de Raad van Bestuur uitsluitend vertegenwoordigd door
gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen, daartoe aangeduid door de
gemeenteraad.
De provincies worden als lid in de Raad van Bestuur uitsluitend vertegenwoordigd door
provincieraadsleden of gedeputeerden, daartoe aangeduid door de provincieraad.
Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger
aanduidt.
Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar
mandaat, uitgezonderd ingeval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

In voorkomend geval duiden de deelnemende gemeenten in de loop van de maand
januari volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele vernieuwing van de
gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend.
Artikel 9:
Alle deelnemende leden hebben recht op één bestuursmandaat waarbij elke bestuurder
beschikt over één stem.
Artikel 10:
Aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door een door iedere
aangesloten gemeente aangeduide afgevaardigde en door de provincieraad aangeduide
afgevaardigde, als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds
raadsleden in de betrokken gemeenten en in de provincie, verkozen op een lijst waarvan
respectievelijk geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester
en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of van de bestendige deputatie van de provincieraad.
Artikel 11:
De Raad van Bestuur kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen
tot het bijwonen van zijn vergaderingen. De jeugdconsulenten van de deelnemende
gemeenten en de toegetreden gemeenten, de regionale jeugdconsulent en de voorzitters
van de jeugdraden van de deelnemende en de toegetreden gemeenten worden steeds op
de vergaderingen uitgenodigd.
Hun aanwezigheid moet in de notulen worden vermeld. Deze personen hebben geen
stemrecht.
Artikel 12:
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één of meerdere
ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. Deze functies moeten dusdanig
verdeeld worden dat per deelnemende gemeente en voor de provincie niet meer dan één
functie wordt toegewezen.
Het voorzitterschap wordt steeds toevertrouwd aan een door een gemeente aangewezen
bestuurder.
Artikel 13:
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, bij zijn
afwezigheid door een ondervoorzitter of tenslotte door het oudste lid van de Raad van
Bestuur.
Artikel 14:
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op
de gewone meerderheid van het aantal bestuurders, zowel in het geheel als in de groep
van de door de gemeente benoemde bestuurders. Van dit aanwezigheidsquorum wordt
afgeweken voor een tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde
eerdere vergadering, en voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal op de
agenda voorkomen. Deze bepaling geldt niet voor de voorstellen tot statutenwijziging en
aanvaarding van toetredingen.
De voor de beslissingen vereiste meerderheid is steeds de gewone meerderheid die
bereikt moet worden zowel in het geheel als in de groep van de door de gemeenten
benoemde bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Leden van de raad van bestuur kunnen zich niet laten vervangen op de vergaderingen.
Stemgerechtigde leden kunnen wel een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd
lid.
Elk lid kan maar over één volmacht beschikken.
Artikel 15:
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of op verzoek van twee
leden, minstens twee keer per jaar of zo vaak als het belang van de vereniging vereist.
Behalve in spoedeisende gevallen worden de oproepingen verzonden door de voorzitter
zeven vrije dagen voor de datum, vastgesteld door de vergadering. In spoedeisende
gevallen kan de termijn vastgesteld voor de uitnodiging herleid worden tot twee vrije
dagen voor de datum, vastgesteld voor de vergadering.
Zij vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering, en bevat de agenda.
Het verslag van de vorige vergadering, eventueel de rekening en de begroting met
toelichting, het jaarverslag en eventuele andere documenten voor de geplande
vergadering worden voorafgaandelijk aan de leden en hun vertegenwoordigers bezorgd.
Artikel 16:
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen
worden ondertekend door de voorzitter. Deze notulen met bijgevoegd het stemgedrag
van de individuele leden en alle documenten waaraan de notulen refereren, liggen ter
inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten
en desgevallend van de provincieraadsleden op de griffie van het provinciehuis,
onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.
Artikel 17:
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen als eiser en als verweerder, met inbegrip van de daden
van beheer en beschikking, en voor alles wat tot de doelstelling van de vereniging
behoort (zoals o.m. algemene organisatie, benoeming, ontslag, bezoldiging van het
personeel, uitvaardiging van een huishoudelijk reglement, vaststelling van de jaarlijkse
contributie van de aangesloten en toegetreden leden, enz.). Tegenover derden volstaat,
opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn, de handtekening van één lid van
de Raad van Bestuur, inzoverre deze daartoe speciaal werd gemachtigd door de Raad
van Bestuur.
Artikel 18:
De wijzigingen van de statuten behoeven de unanieme instemming van de deelnemende
gemeenten op basis van een gemeenteraadsbeslissing. Van het voorstel tot wijziging van
de statuten worden de respectievelijke gemeenteraden twee maanden voordien
schriftelijk op de hoogte gesteld. Dit zal vergezeld zijn van een tekst met de nieuwe
en/of vernieuwde artikels.
Artikel 19:
Elk jaar worden ten minste twee vergaderingen van de Raad van Bestuur gehouden,
waarvan één voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en van
de begroting van het volgend jaar. Deze laatste heeft plaats zo spoedig mogelijk na
afloop van het vorig boekjaar.

De controle op de financiële toestand van de vereniging wordt toevertrouwd aan een
accountant benoemd door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een
activiteitenverslag en het verslag van de accountant, voor aan de leden die hun
goedkeuring verlenen.
IV.

Contributies

Artikel 20:
De leden betalen jaarlijks een contributie die opgebouwd is als volgt:
V.

een vast bedrag dat maximum 5.000 euro/jaar bedraagt;
Ontbinding, vereffening

Artikel 21:
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen
worden teruggegeven aan de eigenaars, in zover hun rechten daarop kunnen bewezen
worden aan de hand van geschreven overeenkomsten.
Bij vrijwillige ontbinding wijst de Raad van Bestuur één of meerdere vereffenaars aan en
bepaalt hun bevoegdheden, evenals de bestemming van het netto vermogen van de
vereniging.
Er zal een bestemming gekozen worden voor dit netto vermogen, die zoveel mogelijk
overeenkomt met het doel van de vereniging.
Artikel 22:
Voor alles wat niet door deze statuten werd geregeld, zal het Decreet van 6 juli 2001 van
toepassing zijn.

Art. 2.- De regionale jeugdconsulent Niels Berlé, p.a. Kerkstraat 121 te 9900 Eeklo,
wordt in kennis gesteld van deze beslissing.
--------------Derde voorwerp: Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. –
Jaarverslag 2016-2017 en Jaarrekening – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
onderwijs.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22.05.2014 waarbij de overeenkomst inzake de
Scholengemeenschap Meetjesland 2011-2014 in de vorm van een interlokale vereniging
wordt verlengd vanaf 01 september 2014 tot en met 31 augustus 2020.
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in
het bijzonder artikel 9 dat onder meer bepaalt dat het beheerscomité de rekeningen van

de interlokale vereniging vaststelt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de raden van de
deelnemende gemeenten en laatst gewijzigd op 18.01.2013.
Gelet op het voorliggend jaarverslag 2016-2017 en jaarrekening.
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Beheerscomité van de
Scholengemeenschap dd. 17.10.2017.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43,
181 en 248 tot en met 260.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2016-2017 en jaarrekening. Goedkeuring”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Het jaarverslag 2016-2017 en de jaarrekening van de Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland wordt goedgekeurd.
Art. 2 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Scholengemeenschap
Meetjesland, Marktstraat 7, 9990 Maldegem en aan de directeur van de gemeentelijke
basisschool.
--------------Vierde voorwerp: Goedkeuring overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de
gemeente Sint-Laureins betreffende de voortzetting van de aansluiting van de
Openbare Bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen van cultuur.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42,
43, 181 en 248 tot en met 260.
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstellingen
gewijzigde financiering van de provincies.
Overwegende dat de Vlaamse overheid aan Cultuurconnect de opdracht heeft gegeven
om de uitbating van de PBS-omgevingen per 1 januari 2018 over te nemen van de
provinciebesturen en te consolideren in Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en het
platform Bibliotheekwebsites.
Overwegende dat de PBS omgeving een bovenlokale oplossing is voor de automatisering
van administratieve bibliotheekprocessen en gebruikersdiensten waarbij meerdere
bibliotheken via een netwerk tegelijkertijd gebruik maken van server(s) en toepassingen
die centraal geplaatst zijn en centraal beheerd worden.
Overwegende dat het PBS aan de deelnemende openbare bibliotheken een
technologische en functionele schaalvergroting aanbiedt op het vlak van automatisering
van de bibliotheekadministratie en de daarbij horende diverse gebruikersdiensten.

Gelet
op
de
gemeenteraadsbeslissing
van
01
juni
2006
waarbij
de
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur Sint-Laureins en de provincie
Oost-Vlaanderen voor de aansluiting van de Openbare Bibliotheek Sint-Laureins bij het
Provinciaal Bibliotheeksysteem, wordt goedgekeurd.
Overwegende dat de PBS overeenkomsten die gesloten werden tussen de provincies en
de gemeenten bij de instap in PBS dienen te worden vervangen door een overeenkomst
tussen de gemeenten en Cultuurconnect.
Overwegende dat het een verderzetting betreft van de dienstverlening en afspraken die
met de provincies golden.
Gelet op het krediet dat is goedgekeurd in het budget van 2018 GBB-CBS 0703/614220.
Gelet op de besprekingen door het college van burgemeester en schepenen.
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of dit punt besproken
werd in het Beheersorgaan van de bibliotheek.
Schepen Robert Soberon, antwoordt hierop dat het hier gaat over een verderzetting van
een bestaande overeenkomst. Hij is van mening dat dit niet noodzakelijk dient besproken
te worden door het Beheersorgaan.
Raadslid Van de Vijver is het hier niet mee eens. De CD&V-fractie vindt het belangrijk dat
de adviesraden geraadpleegd worden.
De voorzitter vraagt de stemming van het agendapunt: “Goedkeuring overeenkomst
tussen Cultuurconnect VZW en de gemeente Sint-Laureins betreffende de voortzetting
van de aansluiting van de Openbare Bibliotheek op de Omgeving van het Provinciaal
Bibliotheeksysteem”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de gemeente Sint-Laureins
betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de
omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem, wordt goedgekeurd als volgt:

Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en Gemeente Sint-Laureins betreffende de
voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het
Provinciaal Bibliotheeksysteem

Cultuurconnect vzw,
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Priemstraat 51, ingeschreven in de
Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0629.858.909, vertegenwoordigd
door haar algemeen directeur, de heer Bart Beuten,
hierna 'Cultuurconnect’ genoemd,
enerzijds,
en anderzijds

Gemeente Sint-Laureins
gevestigd Dorpsstraat 91 9980 Sint-Laureins, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het
college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer Franki Van de
Moere, burgemeester en mevrouw Linda Turpyn, gemeentesecretaris handelend in
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 15 februari 2018.
hierna ‘Stad/Gemeente’ genoemd,
Gelet op het decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van
de provincies van 18 november 2016;
Gelet

op

de

statuten

van

vzw

Cultuurconnect

van

1

juli

2016;

Overwegende dat de Vlaamse overheid aan Cultuurconnect de opdracht heeft gegeven
om de uitbating van de PBS-omgevingen per 1 januari 2018 over te nemen van de
provinciebesturen en te consolideren in een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en
het platform Bibliotheekwebsites;

wordt overeengekomen wat volgt:
Definities
Basispakket metacontent: Pakket verrijkende content bestaande uit een aantal digitale
bronnen die in de Bibliotheekportalen worden geïntegreerd en vrij toegankelijk zijn
(zonder login), zoals fragmenten of informatie over werken, auteurs of onderwerpen in
de catalogus die gebruikers helpen bij het zoeken en oriënteren doorheen de collectie.
Bibliotheekportalen: Bovenlokale oplossing die het publiek één transparante digitale
zoekomgeving aanbiedt waarin het volledige aanbod van alle deelnemende bibliotheken
terug te vinden is, per bibliotheek of per groep bibliotheken.
Digitale Bibliotheeketalages: Platform voor het aanmaken van digitale etalages van
diensten, producten en nieuwsberichten voor de eindgebruiker.
Mijn Bibliotheek: Webtoepassing voor de gepersonaliseerde online diensten van de
bibliotheek (verlengen, reserveren, uitleenhistoriek raadplegen, toegang tot digitale
bronnen, enz.). De toepassing brengt alle diensten waarvoor een gebruiker moet
aanmelden samen achter één login en biedt zo het comfort van een online one-stopshop.
Open VLACC: Open Vlaamse Centrale Catalogus. Een open en rijk catalografisch
instrument in beheer bij het Bibliografisch Centrum van vzw Cultuurconnect. Bevat de
beschrijvingen van de collecties van de zes grote Vlaamse openbare bibliotheken:
Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven.
Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS): Bovenlokale oplossing voor de automatisering van
administratieve bibliotheekprocessen waarbij meerdere bibliotheken via een netwerk
tegelijkertijd gebruik maken van server(s) en toepassingen die centraal geplaatst zijn en
centraal beheerd worden. Het bibliotheeksysteem staat als dienst ter beschikking van alle
bibliotheken van de Provincie met als doelen: de samenwerking tussen de bibliotheken te
bevorderen, de dienstverlening aan de bibliotheekgebruikers te optimaliseren, de lokale
administratieve werklast te beperken en met vergelijkbare middelen een kwalitatief meer
hoogstaande dienstverlening te realiseren.

Provinciale Bibliotheeksysteem omgeving: Cluster van bovenlokale IT-toepassingen voor
openbare bibliotheken, bestaande uit het Provinciaal Bibliotheeksysteem, de online
catalogus
Bibliotheekportalen,
het
e-loket
Mijn
Bibliotheek,
de
digitale
bibliotheeketalages, en het Basispakket Metacontent.
Hoofdstuk 1 - Voorwerp van de overeenkomst
Artikel 1
Deze overeenkomst vervangt de voorgaande overeenkomst tussen de Gemeente/Stad en
de provincie Oost-Vlaanderen.
Artikel 2
De PBS omgeving is een bovenlokale oplossing voor de automatisering van
administratieve
bibliotheekprocessen
en
gebruikersdiensten
waarbij
meerdere
bibliotheken via een netwerk tegelijkertijd gebruik maken van server(s) en toepassingen
die centraal geplaatst zijn en centraal beheerd worden. Het PBS biedt aan de
deelnemende openbare bibliotheken een technologische en functionele schaalvergroting
aan op het vlak van automatisering van de bibliotheekadministratie en de daarbij
horende diverse gebruikersdiensten.
Artikel 3
In opdracht van de Vlaamse overheid stelt Cultuurconnect de PBS omgeving, onder de in
deze overeenkomst beschreven voorwaarden, als dienst ter beschikking van alle
bibliotheken van de provincie Oost-Vlaanderen, met als doel:
● de samenwerking tussen de bibliotheken te bevorderen;
● de dienstverlening aan de bibliotheekgebruikers te optimaliseren;
● de lokale administratieve werklast te beperken;
● door centralisatie met vergelijkbare middelen een kwalitatief meer hoogstaande
dienstverlening te realiseren;
● het toetreden tot de centrale Vlaamse Digitale bibliotheekinfrastructuur via o.a. de
diensten Bibliotheekportalen en Mijn Bibliotheek.
Artikel 4
Cultuurconnect en de Stad/Gemeente verbinden er zich door deze overeenkomst toe om
dit gemeenschappelijk project, met gedeelde verantwoordelijkheden, rechten en
verplichtingen, samen verder uit te bouwen. Hierbij staat Cultuurconnect in voor de
centrale hardware en software, onderhoud, opleidingen, helpdesk, ontwikkelingskosten,
personeel, uitbouw enz. en is de Stad/Gemeente verantwoordelijk voor de aansluiting op
de PBS-server, het lokale netwerk, de lokale hardware en de nodige deskundigheid bij
gebruik van de toepassing.
Artikel 5
De Stad/Gemeente engageert zich principieel voor deelname aan sectorale
schaalvergroting en consolidatie van het PBS in een Vlaams Eengemaakt
Bibliotheeksysteem. Bij aansluiting op het Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem wordt
een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de gemeente en Cultuurconnect.

Artikel 6
De PBS omgeving is van en voor de bibliotheken van de provincie Oost-Vlaanderen. De
aangesloten bibliotheken krijgen inspraak in de praktische organisatie, de functionele
ontwikkeling en de dienstverlening van de PBS omgeving via project- en werkgroepen en
overlegmomenten.
De Stad/Gemeente engageert zich om actief mee te werken aan de dienstverlening van
het PBS door deelname en vertegenwoordiging in één van de werk-, inspiratie- of
stuurgroepen.
Artikel 7
Na aansluiting op het PBS krijgt een bibliotheek, eenmaal geconverteerd, voor de duur
van haar aansluiting het gebruiksrecht voor:
1) navolgende standaard aangeboden modules:
a) catalogusverzorging,
b) besteladministratie,
c) tijdschriftenadministratie,
d) uitleenadministratie,
e) web-georiënteerde publiekscatalogus, inclusief digitale etalage
f) rapportering en statistieken.
2) extra functionaliteiten onder de vorm van een specifieke webinterface voor
medewerkers en communicatieprotocollen voor zelfbediening.
3) nieuwe releases/upgrades van software en gebruikersdiensten, zoals deze volgens
een overeengekomen frequentie door de leverancier worden aangeboden.
4) nieuwe modules, functionaliteiten en aanpassingen die na gezamenlijk overleg en in
functie van de mogelijkheden al dan niet onder voorwaarden zullen geïntegreerd
worden in het PBS.
5) ondersteuning door de helpdesk tijdens de kantooruren (per telefoon, per mail of
helpdeskportaal). Buiten de kantooruren (tijdens de openingsuren van de aangesloten
bibliotheken) is de helpdesk enkel bereikbaar voor noodmeldingen.
6) Elke Stad/Gemeente die aansluit op het PBS heeft een eigen publiekscatalogus. De
aanmeldingspagina van de PBS-software/Mijn Ovinob die dient om lenersgegevens op
te vragen en lenersactiviteiten te registreren is vervangen door de ‘Mijn Bibliotheek’
toepassing die in het kader van het project Bibliotheekportalen werd ontwikkeld als
online-registratie voor digitale dienstverlening. De Stad/Gemeente gaat akkoord met
het gebruik van de ‘Mijn Bibliotheek’-toepassing voor het registreren van acties in het
kader van digitale dienstverlening.
7) Integratie
van
het
basispakket
metacontent
in
de
web-georiënteerde
publiekscatalogus in het kader van het project Bibliotheekportalen
Artikel 8
Cultuurconnect is verantwoordelijk en draagt tevens alle kosten voor:
1) het ter beschikking stellen van de modules en functionaliteiten, aangeboden door het
PBS, zoals beschreven in artikel 6.
2) de initiële aansluiting, tuning, conversie van de noodzakelijke gegevensbestanden en
de consolidatie na grondig nazicht door de bibliotheek van de geconverteerde lokale
catalogusgegevens;
3) de benodigde licenties voor het gebruik van het PBS, inbegrepen het noodsysteem;
4) het bewaren en beveiligen van alle gegevensbestanden van de aangesloten
bibliotheken op de centrale server;
5) de organisatie van de vereiste opleiding en bijscholing;

6) de installatie, het onderhoud en de upgrades van de centrale hardware en de centrale
netwerk- en beveiligingsinfrastructuur (d.w.z. centrale servers met de hierbij horende
centrale firewall én de verbinding tussen de servers en de provider);
7) de organisatie van de helpdesk voor het melden en opvolgen van problemen met de
software, de centrale hardware en de centrale netwerk- en veiligheidsvoorzieningen
van het PBS (de firewall die de toegang tot de centrale server-uitrusting controleert is
hierbij inbegrepen):
Artikel 9
De Stad/Gemeente is verantwoordelijk en draagt tevens de kosten voor initiële aanschaf
en onderhoud van:
1) de verbinding en de beveiliging van de communicatie tussen de lokale
bibliotheek/bibliotheekpost en de firewall die het centrale serverpark afschermt;
2) het lokale interbibliothecaire netwerk, waaronder wordt verstaan: de verbinding
tussen hoofdbibliotheek en andere vestigingspunten;
3) het lokale netwerk van de bibliotheek, d.i. het netwerk binnen de hoofdbibliotheek
en/of het filiaal of de uitleenpost;
4) de lokale hardware (PC’s, scanners, printers, routers, …)
5) de internetverbinding naar de werkstations voor het publiek;
6) alle bureautica- en andere toepassingen die geen deel uitmaken van het PBS.
De Stad/Gemeente is verantwoordelijk voor:
7) het eerste contact met bibliotheekgebruikers die problemen zouden ondervinden met
de werking van het PBS. Wanneer de bib de gebruikers niet zelf kan helpen, kan ze
problemen doorgeven aan de PBS-helpdesk van Cultuurconnect.
Artikel 10
De Stad/Gemeente is voor de in artikels 7 en 8 opgesomde rechten en diensten aan
Cultuurconnect een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, bestaande uit het factuurbedrag van
het vierde kwartaal 2017 vermenigvuldigd met vier.
Ingeval de Stad/Gemeente bijkomende bestellingen (zoals licenties) doet, dan zullen
deze aanvullend gefactureerd worden.
De facturen zijn betaalbaar tot 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn heeft
Cultuurconnect van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van de
wettelijke intresten.
Bij een Stad/Gemeente die met haar bibliotheekwerking ook een andere Stad/Gemeente
bedient wordt de integrale factuur gestuurd naar de beherende Stad/Gemeente en zorgt
de beherende Stad/Gemeente zelf voor de interne verrekening.
Bij een Stad/Gemeente die voor de openbare bibliotheekwerking beroep doet op een
organisatie (een vzw, autonoom gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd agentschap)
kan de facturatie rechtstreeks via de organisatie verlopen mits er een overeenkomst
bestaat tussen de Stad/Gemeente en de organisatie en dat deze overeenkomst
toegevoegd is aan deze PBS-overeenkomst.
Artikel 11
Het bedrag bedoeld in art. 10 is inclusief BTW en wordt jaarlijks aangepast aan de
gezondheidsindex volgens de formule: nP = (bedrag bedoeld in art. 10 * gI) /
aanvangsindex

Waarbij:
nP=
nieuwe
prijsgI=
gezondheidsindexaanvangsindex=
gezondheidsindex op 1 januari 2014 (basis 2004)

indexcijfer

De jaarlijkse aanpassing geschiedt telkens op 1 januari op basis van het indexcijfer van
de maand december voorafgaand aan de indexaanpassing. De eerste indexaanpassing
gebeurt op 1 januari 2019.
Artikel 12
De Stad/Gemeente verbindt zich ertoe om:
1) haar volledige ledenbestand toe te voegen aan het centrale ledenbestand van het
PBS;
2) alle gegevens met betrekking tot haar bezit toe te voegen aan de catalogus van het
PBS;
3) haar bezitsgegevens te onderhouden en actueel te houden;
4) inzake catalografie uitsluitend de door de PBS-werkgroepen opgestelde regels en
referentiebestanden te gebruiken;
5) geen inschrijvingsgelden aan de bibliotheekbezoekers te vragen en enkel bijdragen te
innen die betrekking hebben op het gebruik van haar eigen collecties en diensten.
Artikel 13
De Stad/Gemeente blijft als enige bevoegd voor het bepalen van:
1) de tarieven, uitleentermijnen en alle andere regels voor het gebruik van haar
bibliotheek (met uitzondering van de inschrijvingsgelden);
2) de plaatskenmerken van haar collecties;
3) de invulling van de aangeboden publieksinterface (digitale etalage) met eigen
informatie.
Artikel 14
Cultuurconnect is als enige bevoegd voor het bepalen van:
1) het niveau van de toegang van de aangesloten bibliotheken tot de beschikbare
modules;
2) de opmaak en vormgeving van de centraal aangeboden publiekscatalogus van het
PBS.
Hoofdstuk 2 Intellectuele rechten en eigendom
Artikel 15
De systeemomgeving alsmede de software gebruikt voor het PBS blijven ten alle tijden
eigendom van Cultuurconnect.
Artikel 16
De licenties die, in het kader van de instap van de bibliotheek in het PBS, door
Cultuurconnect aan de Stad/Gemeente ter beschikking worden gesteld, blijven ten allen
tijden eigendom van Cultuurconnect.

Artikel 17

De data van de Stad/Gemeente, die tijdens de integratie van de bibliotheek in het PBS
worden ingelezen, blijven eigendom van de Stad/Gemeente. Uitzondering hierop vormen
de toevoegingen aan de data uit externe gegevensbronnen die door Cultuurconnect zijn
gefinancierd in het kader van het PBS.
Voor de verwerking van persoonsgegeven zijn de bepalingen van de Wet van 8 december
1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
persoonsgegevens van toepassing. Cultuurconnect verwerkt op basis van deze
overeenkomst persoonsgegevens ten behoeve van de gemeente. Deze gegevens worden
uitsluitend ten behoeve van het doel bepaald door de gemeente verwerkt. Vanaf 26 mei
2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
In dit kader werkt Cultuurconnect als verwerker aan een nieuw Eengemaakt
Bibliotheeksysteem dat volledig conform de AVG is. Daarnaast doet Cultuurconnect
redelijke inspanningen om te bekomen dat het bestaande provinciaal bibliotheeksysteem
zoveel mogelijk aan de heersende privacyregulering voldoet.
Artikel 18
De Stad/Gemeente draagt aan Cultuurconnect het recht over om:
● alle reeds bestaande inhoudelijke gegevens van haar lokale bibliotheeksysteem
EN
● alle tijdens de duur van deze overeenkomst nog op te stellen inhoudelijke
gegevens
hierna de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ genoemd, te exploiteren op de hierna
omschreven wijzen.
Artikel 19
De overdracht van rechten, vermeld in artikel 19 omvat het recht om het werk op de
volgende wijzen te exploiteren:
a) De opname van het geheel van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ in het PBS of een
ander werk zoals databank, boek, documentatiemap, multimediawerk … en de
verspreiding van laatstgenoemde creaties.
b) De grafische reproductie van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ in om het even
welke vorm en voor om het even welk doel en de verspreiding van de tot stand
gebrachte exemplaren in functie van specifieke doelen (bijvoorbeeld
collectiemanagement).
c) De verveelvoudiging van een deel of het geheel van de ‘lokale inhoudelijke
gegevens’ via geluids- en/of beelddragers (ondermeer via het internet) en de
openbaarmaking en de verspreiding van de aldus tot stand gebrachte
verveelvoudigingen.
d) Het bewerken van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ conform de catalografische
regelgeving.
e) Het verwijderen van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ wanneer deze gegevens
niet langer actueel of foutief zijn.
f) Het recht om, indien de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ geëxploiteerd worden
overeenkomstig de hierboven genoemde exploitatiewijzen en hierdoor exemplaren
van het werk tot stand komen, deze exemplaren te verhuren of uit te lenen aan
derden.

Artikel 20
De ingevolge de bepalingen van de artikelen 18 en 19 van deze overeenkomst
overgedragen rechten worden overgedragen voor de volledige periode van de duur van
deze overeenkomst.
Artikel 21
Voor de overdracht van de in artikel 19a), 19b), 19c), 19d), 19e) en 19f) vermelde
rechten is Cultuurconnect aan de Stad/Gemeente geen enkele vergoeding verschuldigd.
Artikel 22
De Stad/Gemeente verleent aan Cultuurconnect het recht om alle of een gedeelte van de
rechten die Cultuurconnect bij toepassing van de bepalingen van de artikelen 19 en 20
van deze overeenkomst verwerft, verder over te dragen aan derden en/of om in verband
met de totaliteit of een gedeelte van deze rechten al dan niet exclusieve licenties te
verlenen aan derden.
Artikel 23
Cultuurconnect verleent aan de Stad/Gemeente een niet-exclusief licentierecht op:
● alle reeds bestaande inhoudelijke gegevens van het PBS
EN
● alle tijdens de duur van deze overeenkomst nog op te stellen inhoudelijke
gegevens van het PBS, te exploiteren op de hierna omschreven wijzen.
Artikel 24
Op de ter beschikking gestelde Open VLACC titelbeschrijvingen van muziekdragers
gelden intellectuele eigendomsrechten en databankrechten. De titelbeschrijvingen mogen
enkel in functie van de opdracht van de openbare bibliotheek worden gebruikt. Buiten dit
toegestane gebruiksdoel mogen de data niet ter beschikking gesteld worden aan derden,
noch op actieve wijze door toegang te organiseren of data door te geven, noch op
passieve wijze door toegang niet te beveiligen voor downloaden, bewaren en opslaan,
hetzij op digitale wijze, hetzij op papier of op welke andere drager ook. Het geheel of een
gedeelte van de data mogen op geen wijze commercieel worden gebruikt.
Artikel 25
Het verlenen van het niet-exclusief licentierecht aan de Stad/Gemeente, vermeld in
artikel 24, omvat het recht om het werk op de volgende wijzen te exploiteren:
a) Het recht om nieuwe inhoudelijke gegevens toe te voegen aan het PBS.
b) Het recht om lokale bezitskenmerken en plaatskenmerken toe te voegen, aan te
passen en te verwijderen aan titelbeschrijvingen in het PBS.
c) Het recht om lenersgegevens toe te voegen en aan te passen in het PBS.
d) Het recht tot grafische reproductie in om het even welke vorm en voor om het
even welk doel en de verspreiding van inhoudelijke gegevens van het PBS
waaraan de eigen lokale bezits- en plaatskenmerken zijn gekoppeld (bijvoorbeeld
in functie van initiatieven rond collectiemanagement en statistieken).

e) Het recht tot opname van (een gedeelte van) de inhoudelijke gegevens van het
PBS waaraan de eigen lokale bezitskenmerken en plaatskenmerken gekoppeld zijn
(ongeacht de taal van het werk) in een documentatiemap, boek, multimediawerk
… en de verspreiding van laatstgenoemde creaties.
Artikel 26
De, ingevolge van de bepalingen van de artikelen 23, 24 en 25 van deze overeenkomst,
niet-exclusieve licentie wordt verleend voor de volledige periode van de duur van deze
overeenkomst. Zij wordt overgedragen voor gebruik en raadpleging via internet via de
catalogus van de bibliotheek en uitleenfunctionaliteit via internet.
Artikel 27
Voor het verlenen van de in artikel 25a), 25b), 25c), 25d) en 25e) vermelde rechten is
de Stad/Gemeente aan Cultuurconnect geen enkele vergoeding verschuldigd.
Artikel 28
Cultuurconnect verleent de Stad/Gemeente niet het recht om alle of een gedeelte van de
rechten die de Stad/Gemeente bij toepassing van deze overeenkomst verwerft, verder te
verdelen aan derden. Enige uitzondering hierop is wanneer de Stad/Gemeente voor de
openbare bibliotheekwerking beroep doet op een organisatie (een vzw, autonoom
gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd agentschap). In dit geval kunnen de nietexclusieve licentierechten verdeeld worden aan deze organisatie mits er een
overeenkomst bestaat tussen de Stad/Gemeente en de organisatie en deze
overeenkomst toegevoegd wordt aan deze PBS-overeenkomst.
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 29
De looptijd van de overeenkomst is 1 jaar. Gedurende deze termijn is de overeenkomst
niet opzegbaar. De overeenkomst start vanaf 01/01/2018 en niet vanaf datum van
ondertekening.
Artikel 30
Tenzij één van de partijen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de duurtijd van
het contract via aangetekende brief (waarbij de datum van verzending gelijk staat aan de
datum van opzegging) ter kennis geeft het contract niet te willen verlengen, wordt de
overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een duur van 6 maanden. Dergelijke
verlenging kan vanaf de start ervan voortijdig stopgezet worden door één van de
partijen, via aangetekende brief (waarbij de datum van verzending gelijk staat aan de
datum van opzegging), mits inachtname van een opzegtermijn van 3 maanden. Bij
gebreke van een voortijdige stopzetting zoals hierboven bedoeld uiterlijk 3 maanden voor
het einde van de verlengingsduur, zal de overeenkomst telkens opnieuw stilzwijgend
verlengd worden voor een duur van 6 maanden, waarbij voortijdige stopzetting mogelijk
is volgens de systematiek hierboven bepaald.

Artikel 31

In geval van stopzetting door de gemeente krijgt de gemeente de beschikking over alle
gegevensbestanden, aangeleverd in een algemeen gebruikelijk formaat, die moeten
toelaten de werking van haar bibliotheek verder te zetten.
Alle kosten verbonden aan het stopzetten van voorliggende overeenkomst zijn voor de
gemeente die de overeenkomst stopzet.
Artikel 32
Cultuurconnect is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen
die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten in het kader van de
uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 33
Bij een Stad/Gemeente die voor de openbare bibliotheekwerking beroep doet op een
organisatie (een vzw, autonoom gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd agentschap)
wordt er toch met de Stad/Gemeente een contract afgesloten. De Stad/Gemeente dient
in dit geval via een overeenkomst aan te tonen dat deze organisatie de openbare
bibliotheekwerking voor de Stad/Gemeente organiseert. De facturatie kan in dit geval en
op verzoek ook rechtstreeks aan de instantie gericht worden. Zie Artikel 10.
Artikel 34
Tenzij anders voorzien, kan elke kennisgeving of mededeling in het raam van deze
overeenkomst schriftelijk gebeuren of langs elektronische weg indien de ontvangst
van de elektronische mededeling door de bestemmeling wordt bevestigd.
Artikel 35
Deze overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken met
betrekking tot de exploitatie van de PBS omgeving.
Artikel 36
Partijen bevestigen bij de onderhandeling en het opstellen van de onderhavige
overeenkomst te goeder trouw te hebben gehandeld, en verbinden er zich toe bij de
uitvoering ervan te goeder trouw te blijven handelen.
Artikel 37
De nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de
overige bepalingen niet aan. In voorkomend geval verbinden de partijen er zich toe
om de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk
aansluit op de gemeenschappelijke bedoeling van partijen en op de geest van de
onderhavige overeenkomst in het algemeen.
Artikel 38
Bij eventuele geschillen zal na eenvoudige aanvraag door één van de partijen binnen
de tien werkdagen een evaluatievergadering plaatsvinden tussen beide partijen om
het probleem te bespreken en oplossingen te zoeken.
Artikel 39

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen met
betrekking tot deze overeenkomst die niet opgelost geraken op hogervermelde
evaluatievergadering, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Art. 2 – De overeenkomst start vanaf 01 januari 2018 voor de looptijd van één jaar. Mits
in acht name van een opzegtermijn van drie maanden, zal de overeenkomst telkens
stilzwijgend verlengd worden voor de duur van zes maanden.
Art. 3 – De nodige kredieten zullen elk jaar voorzien worden.
Art. 4 – Een exemplaar van de ondertekende overeenkomst wordt overgemaakt aan
Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.
--------------Vijfde voorwerp: Goedkeuring beslissing OCMW-raad d.d. 11.01.2018
betreffende de goedkeuring van de statutenwijziging Welzijnsband
Meetjesland.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42,
43, 181 en 248 tot en met 260.
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 19 december 2008., in het bijzonder de artikelen 220 en
224.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2017 waarbij de
statutenwijziging van Welzijnsband Meetjesland wordt goedgekeurd.
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 11 januari
statutenwijziging van Welzijnsband Meetjesland wordt goedgekeurd.

2018

waarbij

de

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 220 en 224 van het OCMW-decreet, deze
beslissing onderworpen is aan de goedkeuring door de gemeenteraad.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Goedkeuring beslissing OCMWraad dd. 11 januari 2018 betreffende de goedkeuring van de statutenwijziging
Welzijnsband Meetjesland”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De beslissing van de OCMW-raad van 11 januari 2018 betreffende de
goedkeuring van de statutenwijziging Welzijnsband Meetjesland, wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Welzijnsband Meetjesland,
Visstraat 16, 9900 Eeklo
--------------Zesde
voorwerp:
Goedkeuring
notulen
van
de
vergadering
van
25 januari 2018

De notulen van de vergadering van 25 januari 2018, 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 20.30 uur.
--------------Namens de gemeenteraad:

