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--------------Eerste voorwerp: Decreet Lokaal Bestuur: Kennisname aanstelling algemeen
directeur en financieel directeur en vaststelling salarisschaal.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22
december 2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018,
inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2,
HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589).
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW
voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals

in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige
aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur
die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris respectievelijk
financieel beheerder van gemeente en OCMW.
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke
gemeente één algemeen en één financieel directeur is die zowel de gemeente als het
OCMW bedient, waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de
gemeente.
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat
om tijdig en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en
financieel directeur te komen.
Overwegende dat het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het
OCMW door dezelfde persoon wordt uitgeoefend.
Overwegende dat het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het OCMW
door dezelfde persoon wordt uitgeoefend.
Overwegende dat hierdoor artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing is,
dat bepaalt:
“Als het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon
worden uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een
aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel
76, §3, 1°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 1°, van het
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, wordt die persoon met behoud van zijn dienstverband van
rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.”
“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel
beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente
bedient door dezelfde persoon wordt uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van
de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn,
hetzij met toepassing van artikel 76, wordt deze persoon met behoud van zijn
dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.”
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur bijgevolg voorziet dat de functiehouder die
thans reeds zowel de gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling
hetzij via een beheersovereenkomst, van rechtswege algemeen of financieel directeur
wordt.
Overwegende dat de memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de
betrekking van rechtswege geschiedt en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van
deze overgangsbepalingen; dat een van rechtswege decretale aanstelling wordt voorzien
zodat de gemeenteraad hiertoe geen aanstellingsbesluit kan nemen, doch hoogstens van
deze van rechtswege aanstelling kennis kan nemen.
Overwegende dat verder wordt voorzien dat de nieuwe algemeen en financieel directeur
de taken en bevoegdheden uitoefenen die overeenkomstig het Gemeentedecreet en
OCMW-decreet aan de secretarissen en financieel beheerders toekomen.
Overwegende dat artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de algemeen
directeur gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%.

Overwegende dat artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de financieel directeur
gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente, verhoogd
met 30%.
Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te
stellen.
Dat zodoende kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling van de
algemeen en financieel directeur, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld.
BESLUIT:
Art. 1 - De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de
gemeentesecretaris en OCMW-secretaris als algemeen directeur bij de gemeente.
Art. 2 – De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de
financieel beheerder van gemeente en OCMW als financieel directeur bij de gemeente.
Art. 3 - De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van
haar geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit
vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal
van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%.
Art. 4 - De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van
zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur en dit
vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal
van de financieel beheerder verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen
directeur. De vigerende rechtspositie van de financieel beheerder is van toepassing op de
financieel directeur. De algemeen directeur en financieel directeur worden geacht de
proefperiode te hebben volbracht evenals de eed te hebben afgelegd.
Afschrift wordt overgemaakt aan:
- OCMW Sint-Laureins
- Financiële dienst
- De heer gouverneur van Oost-Vlaanderen
- Agentschap Binnenlands Bestuur
--------------Tweede
voorwerp:
Watervliet
–
Relighting
lastvoorwaarden en gunningwijze.

sporthal:

Goedkeuring

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën.
Overwegende dat het bestaande systeem verouderd is en dat de stroom uitvalt bij
volledige benutting van de verlichting. Het nieuwe systeem verbruikt tot 5 keer minder
stroom en is dus veel energiebesparender.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Watervliet - Relighting sporthal” een
bestek met nr. TD/VAR/17667 werd opgesteld door de technische dienst van Gemeente
Sint-Laureins.
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.600,00 excl.
btw of € 12.296,00 incl. 6% btw (€ 696,00 btw medecontractant).

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de
aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget
van 2016, op budgetcode 0740-00/221107/IE-110 (ACT-261) en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen.
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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92
(limiet van € 30.000,00 excl. btw niet bereikt).
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

betreffende

plaatsing

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: “Watervliet – Relighting sporthal
- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze”
Gelet op het individueel stemgedrag van de raadsleden.
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/VAR/17667 en de raming
voor de opdracht “Watervliet - Relighting sporthal”, opgesteld door de technische dienst
van Gemeente Sint-Laureins.
Art. 2 - De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 11.600,00 excl. btw of € 12.696,00 incl. 6% btw (€ 696,00 btw
medecontractant).
Art. 3 - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Art. 4 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016,
op budgetcode 0740-00/221107/IE-110 (ACT-261).
Art. 5 - Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
---------------

Derde voorwerp: Watervliet – Gemeentelijke
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

Basisschool:

Zonwering:

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van schepen Claudine Bonamie.
Gelet op de heraanleg van de speelplaats op de school “De Regenboog” te Watervliet
waarbij bomen werden weggehaald waardoor het volle zonlicht nu de klaslokalen
binnenkomt.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Watervliet - Zonwering school De
Regenboog” een bestek met nr. TD/VAR/18683 werd opgesteld door de Technische
Dienst.
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.000,00 excl.
btw of € 15.900,00 incl. 6% btw (€ 900,00 btw medecontractant).
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de
aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in de begroting van 2018 op artikel 080000/221007/IE-69 (ACT-96) van het investeringsbudget en dat de financiering gebeurt
met eigen middelen.
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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92
(limiet van € 30.000,00 excl. btw niet bereikt).
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

betreffende

plaatsing

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.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, vindt het jammer dat de mooie
boom werd gekapt en nu zonwering moet geplaatst worden om de zon te weren.
Schepen Claudine Bonamie antwoordt hierop dat de boom veel vuil gaf en door de
wortels de tegels omhoog kwamen. Er komen wel drie nieuwe bomen op de speelplaats.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Watervliet – Zonwering school
De Regenboog. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.
Gelet op het individueel stemgedrag van de raadsleden.
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/18683 en de raming voor
de opdracht “Watervliet - Zonwering school De Regenboog”, opgesteld door de
Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 15.000,00 excl. btw of € 16.900,00 incl. 21% btw (€ 900,00 btw
medecontractant).
Art. 2 - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 0800-00/221007/IE-69 (ACT-96).
Art. 4 - Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------Vierde voorwerp: Bekrachtiging collegebesluit: Intentieverklaring interregionaal
mobiliteitsplan.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen.
Gelet op het mobiliteitsprobleem op het platteland en de druk op het reguliere openbare
vervoer door hogere kosten en dalende gebruiksaantallen, waardoor er steeds meer druk
komt op de bereikbaarheid van voorzieningen zoals winkels, onderwijs, recreatie en zorg.
Overwegende dat automatisch vervoer mede een duurzame oplossing kan bieden aan de
aanpak van het mobiliteitsvraagstuk en de leefbaarheid van deze gemeenten kan
vergroten.
Gelet op het haalbaarheidsonderzoek dat werd uitgevoerd door het Future Mobility
Network naar de toepasbaarheid van automatisch vervoer, dat heeft aangetoond dat er
weldegelijk een kans van slagen is hiervoor in de gemeente Sluis en de grensstreek.
Gelet op het GOS-overleg van 22 december 2017, waarin aangegeven werd na te denken
over het mobiliteitsvraagstuk en hiertoe een intentie te willen uitspreken.
Gelet op de besprekingen door het College op 9 februari 2018 betreffende het
interregionaal mobiliteitsplan in samenwerking met volgende partijen:
- Stad Damme
- Gemeente Knokke-Heist
- Gemeente Maldegem
- Gemeente Sluis
Gelet op de beslissing van het College van 9 februari 2018, waar in het kader van de
goedkeuring van het interregionaal mobiliteitsplan beslist werd om volgende personen
aan te stellen als afgevaardigden van de stuurgroep:
- Bestuurlijk afgevaardigde:
 Franki Van de Moere
 Robert Soberon (vervanger)

-

Ambtelijk afgevaardigde:
 Maarten Schuermans

Overwegende dat naar aanleiding van de goedkeuring van het interregionaal
mobiliteitsplan een intentieverklaring werd opgemaakt door de gemeente Sluis, dewelke
dient goedgekeurd en ondertekend te worden door de verschillende partijen.
Gelet op het collegebesluit d.d. 23 februari 2018 waarbij het college akkoord gaat met de
intentieverklaring van het interregionaal mobiliteitsplan.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42, 43, 181 en 248 tot en met 260.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Bekrachtiging collegebesluit
d.d. 23 februari 2018: goedkeuring intentieverklaring interregionaal mobiliteitsplan”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Het collegebesluit d.d. 23 februari 2018 betreffende de goedkeuring
intentieverklaring interregionaal mobiliteitsplan, wordt bekrachtigd.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
- Gemeentebestuur Sluis, Nieuwstraat 22 te 4501BD Oostburg
- Gemeentebestuur Maldegem, Marktstraat 7 te 9990 Maldegem
- Gemeentebestuur Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist
- Stadsbestuur Damme, Vissersstraat 2 te 8340 Moerkerke
--------------Vijfde voorwerp: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de
voorwaarden en duur van de terbeschikkingstelling in het kader van de
noodplanning tussen het gemeentebestuur Kaprijke, het gemeentebestuur SintLaureins en het stadsbestuur Eeklo.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer H. Coene, schepen.
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006, betreffende de nood- en
interventieplannen.
Gelet op het collegebesluit van 27 juni 2007 waarbij een ambtenaar noodplanning werd
aangeduid voor het gemeentebestuur Sint-Laureins, het gemeentebestuur Kaprijke en
het Stadsbestuur Eeklo.
Gelet op het collegebesluit van 9 januari 2008 betreffende het oprichten van de
veiligheidscel van gemeente Sint-Laureins.
Gelet op de vergadering van de veiligheidscel van 3 maart 2017.
Overwegende dat het voor de ambtenaar noodplanning, wegens verschillende redenen,
niet langer mogelijk was om deze rol als dusdanig verder op zich te nemen voor de drie
besturen. Dit werd besproken in de veiligheidscel van 3 maart 2017. De ondersteuning
door deze ambtenaar werd met ingang van 1 mei 2017 op minimaal gezet.
Gelet op het collegebesluit van 12 mei 2017 met als onderwerp ‘Aanwerving ambtenaar
noodplanning’.

Gelet op het collegebesluit van 6 juni 2017 van de gemeente Kaprijke met als onderwerp
‘Antwoorden op de nieuwe vraag van de stad Eeklo naar interesse van de gemeente
Kaprijke voor samenwerking bij de aanwerving van een ambtenaar noodplanning en
kennisname van alle alternatieven voor de vervanging van de ambtenaar noodplanning’.
Gelet op de mail van Meike Van Grembergen, secretaris Stad Eeklo, met als onderwerp
‘Ambtenaar noodplanning’ (dd. 13 februari 2018).
Overwegende dat de stad Eeklo de nieuwe ambtenaar noodplanning zou aanwerven en
ter beschikking zou stellen aan de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins.
Overwegende dat het college van Sint-Laureins zich bij collegebesluit van 12 mei 2017
akkoord verklaarde met de gezamenlijke aanstelling van een ambtenaar noodplanning,
met prestatiebreuk van 0,15 VTE voor Sint-Laureins, op voorwaarde dat de gemeente
Kaprijke eveneens instapt in dit project.
Overwegende dat de gemeente Kaprijke bij collegebeslissing van 6 juni 2017, tevens
principieel akkoord ging met de gezamenlijke aanstelling van een ambtenaar
noodplanning.
Overwegende dat de aanwervingsprocedure georganiseerd wordt door het stadsbestuur
Eeklo.
Overwegende
dat
het
stadsbestuur
samenwerkingsovereenkomst voorlegt.

Eeklo

hiertoe

een

ontwerp

van

Overwegende dat de loonkost van de ambtenaar noodplanning werd betaald met de
gelden van de totale dotatie aan de politiezone.
Overwegende dat dit een financiële consequentie impliceert van 16,07% van de totale
loonkost, en deze partiële loonkost moet worden voorzien in de budgetten.
Overwegende dat deze overeenkomst voorziet dat het stadsbestuur tegen betaling de in
haar personeelsformatie opgenomen voltijdse contractuele ambtenaar noodplanning voor
15,46% ter beschikking stelt aan het gemeentebestuur Kaprijke en voor 16,07% aan het
gemeentebestuur Sint-Laureins.
Overwegende dat de overeenkomst verder voorziet dat de betaling de vergoeding omvat
van alle kosten inherent aan de tewerkstelling van de ambtenaar noodplanning, zoals de
wedde, patronale bijdrage, vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, de extra
pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, bovenwettelijke verzekeringen, de
bijdrage voor preventie en bescherming op het werk, de premie GSD-V, de
vakbondspremie, opleidingskosten, verplaatsingskosten, e.a. door het stadsbestuur Eeklo
te motiveren en te staven kosten.
Overwegende
dat
het
college
in
zitting
van
16
samenwerkingsovereenkomst principieel heeft goedgekeurd.

februari

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst
gemeenteraad wordt voorgelegd.

goedkeuring

ter

2018,
aan

deze
de

De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of deze ambtenaar
noodplanning een bureel zal hebben in Sint-Laureins. Het zal toch de bedoeling zijn om
de gemeente goed te leren kennen.

Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat veel taken dezelfde zullen zijn voor alle drie
de gemeenten. Het is zeker de bedoeling dat de ambtenaar noodplanning de gemeente
kent. Dit zal moeten opgenomen worden in de functiebeschrijving.
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of er budget voorzien is
voor de aanwerving van deze ambtenaar.
Daarop antwoordt schepen Coene dat voorheen de loonkost werd betaald met de gelden
van de gemeentelijke dotatie. Dit zal nu moeten gewijzigd worden. Er zullen geen
bijkomende kosten zijn.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De
voorzitter
vraagt
de
stemming
voor
het
agendapunt:
“Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst betreffende de voorwaarden en de duur van de
terbeschikkingstelling in het kader van de noodplanning tussen het gemeentebestuur
Kaprijke, het gemeentebestuur Sint-Laureins en het stadsbestuur Eeklo.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De samenwerkingsovereenkomst betreffende de voorwaarden en duur van de
terbeschikkingstelling in het kader van de noodplanning tussen het gemeentebestuur
Kaprijke, het gemeentebestuur Sint-Laureins en het Stadsbestuur Eeklo, wordt
goedgekeurd als volgt:
Samenwerkingsovereenkomst betreffende de voorwaarden en duur van de
terbeschikkingstelling in het kader van de noodplanning tussen het
gemeentebestuur Kaprijke, het gemeentebestuur Sint-Laureins en het
Stadsbestuur Eeklo
Tussen
Gemeentebestuur Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke vertegenwoordigd door de heer Filip
Gijssels, burgemeester en mevrouw Karine Goegebeur, gemeentesecretaris
en
Gemeentebestuur Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins vertegenwoordigd
door de heer Franki Van de Moere, burgemeester en mevrouw Linda Turpyn, algemeen
directeur
en
Stadsbestuur Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo vertegenwoordigd door de heer Koen
Loete, burgemeester en mevrouw Meike Van Grembergen, stadssecretaris
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1
Het stadsbestuur Eeklo stelt tegen betaling de in haar personeelsformatie opgenomen
voltijdse contractuele ambtenaar noodplanning voor 15,46% ter beschikking aan het
gemeentebestuur Kaprijke en voor 16,07% aan het gemeentebestuur Sint-Laureins.
De betaling omvat de vergoeding van alle kosten inherent aan de tewerkstelling van de
ambtenaar noodplanning, zoals de wedde, patronale bijdrage, vakantiegeld,
eindejaarstoelage,
maaltijdcheques,
de
extra
pensioenverzekering,
hospitalisatieverzekering, bovenwettelijke verzekeringen, de bijdrage voor preventie en
bescherming op het werk, de premie GSD-V, de vakbondspremie, opleidingskosten,

verplaatsingskosten, e.a. door het stadsbestuur Eeklo te motiveren en te staven kosten.
Artikel 2
Deze overeenkomst vangt aan op de datum van de indiensttreding van de ambtenaar
noodplanning bij het stadsbestuur Eeklo. De overeenkomst wordt aangegaan tot en met
31 december 2030.
De overeenkomst kan door de alle partijen schriftelijk en aangetekend worden opgezegd,
uiterlijk 12 maanden op voorhand en ingaand op de eerste dag van de maand volgend op
de aangetekende zending.
Artikel 3
De kosten die de terbeschikkingstelling met zich mee brengt worden halfjaarlijks door het
stadsbestuur Eeklo gefactureerd aan de gemeenten. Alle betalingen geschieden binnen
de dertig kalenderdagen volgend op de datum waarop de factuur aangeboden wordt.
Artikel 4
De gemeenten aanvaarden de functiebeschrijving voor ambtenaar noodplanning en
verbinden zich er toe deze functiebeschrijving als basis te gebruiken voor de
tewerkstelling van de ambtenaar, in het bijzonder met het oog op de
functioneringsgesprekken en de evaluaties.
Artikel 5
De
ambtenaar
noodplanning
valt
onder
het
toepassingsgebied
van
de
rechtspositieregeling van het stadsbestuur Eeklo (salaris, toelagen en vergoedingen,
opbouw van anciënniteit, tuchtstelsel, evaluatiegevolgen, vormingsrechten en –plichten).
Artikel 6
Onverminderd de in artikel 2 vermelde opzegmogelijkheid hebben alle partijen steeds de
mogelijkheid de overeenkomst in minnelijk overleg te beëindigen.
Opgemaakt te ………………… op …………………. in drie exemplaren
Stadsbestuur Eeklo

Gemeentebestuur Kaprijke Gemeentebestuur

Sint-Laureins

Koen Loete
burgemeester

Filip Gijssels
burgemeester

Franki
Van
burgemeester

de

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Karine Goegebeur
gemeentesecretaris

Linda Turpyn
Algemeen directeur

Moere

Art. 2 – De partiële loonkost voor de gemeente Sint-Laureins wordt vastgesteld op
16,07%, en wordt voorzien in de budgetten.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Stadsbestuur Eeklo, het
gemeentebestuur Kaprijke en aan de financieel directeur.
--------------Zesde voorwerp: Planologisch attest Braet – De Vos NV.
De gemeenteraad,

De heer Hugo Coene, schepen, leest de volgende tekst voor:
“Overwegende dat het agendapunt “planologisch attest Braet – De Vos NV” een zeer
belangrijk dossier is voor zowel het betrokken bedrijf als voor onze gemeente en dat een
dergelijk onderwerp slechts heel zelden voorkomt en is voorgekomen in onze gemeente.
Overwegende dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet dat de gemeenteraad
een beslissing dient te nemen binnen de 120 dagen na afsluiten van het openbaar
onderzoek (15/12/2017), maar dat deze termijn van 120 dagen een termijn van orde is
en een beperkte overschrijding voor aanvaardbare redenen geen specifieke gevolgen
heeft.
Overwegende dat na het afsluiten van het openbaar onderzoek op 15 december 2017, op
12 januari 2018 nog een bezwaar van een inwoner die ten onrechte niet was
aangeschreven is aanvaard en daardoor de termijn van het openbaar onderzoek niet was
afgesloten op 15 december 2017.
Overwegende
dat
door
onvoorziene
omstandigheden
namelijk
ziekte,
2 gemeenteraadsleden, te weten de burgemeester en schepen Soberon, op deze
gemeenteraad niet kunnen aanwezig zijn en dus niet kunnen deelnemen aan de discussie
en beslissing over een zeer belangrijk dossier.
Stellen we voor en vragen we de stemming om dit agendapunt te verdagen naar de
volgende gemeenteraad van april 2018”.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt waarom het nodig is om
dat punt te verdagen? In de richtlijnen van de Vlaamse overheid is bepaald dat binnen
een termijn van 120 dagen na afsluiten van het openbaar onderzoek, een beslissing moet
genomen worden. Een beperkte afwijking is mogelijk mits aanvaardbare reden zoals bvb.
geen zitting van de gemeenteraad. Afwezigheid van 2 gemeenteraadsleden zonder dat de
meerderheid geschonden is, is geen gegronde reden tot verdagen. Bij het overschrijden
van de termijn kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden.
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat de termijn niet wordt overschreden. Na
afsluiten van het openbaar onderzoek en 120 dagen erbij tellen, komen we in mei 2018.
De termijn van 120 dagen wordt gerespecteerd.
Raadslid Van de Keere vraagt zich af waarom dit punt dan nu op de agenda geplaatst
wordt.
Schepen Coene antwoordt dat niet kon voorzien worden dat de burgemeester ziek zou
zijn. Hij is een belangrijk persoon in dit dossier, enerzijds als burgemeester en anderzijds
als bedrijfsleider. Het is belangrijk dat hij zijn input kan geven vanuit het bedrijfsleven.
Raadslid Van de Keere merkt op dat de schepen van ruimtelijke ordening toch aanwezig
is en de meerderheid niet geschonden is. Het dossier is toch ook besproken door het
schepencollege en er kon een standpunt worden ingenomen dat nu naar voor kon
gebracht worden.
Schepen Coene deelt mee dat het dossier moet besproken worden in de gemeenteraad.
Het is specifiek de gemeenteraad waar de discussie moet plaats vinden.
Raadslid Van de Keere besluit dat de fractie van mening is dat er geen standpunt is van
de meerderheid. Ze betreuren deze gang van zaken.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

De voorzitter vraagt de stemming om voorliggend agendapunt te verdagen naar de
gemeenteraadszitting van april 2018.
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw
Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof
Goethals, de heer Johan Francque
Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de
Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de
heer Jelle Boelens
BESLUIT met 8 ja-stemmen en 7 neen-stemmen:
Art. 1 – Het agendapunt “Planologisch attest Braet – De Vos NV”, wordt verdaagd naar
de gemeenteraadszitting van 19 april 2018.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie
Zevende voorwerp: Erfgoedproject “De dodendraad leeft”.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
De stichting Verhalis uit Breda werkt aan een erfgoedproject ‘de dodendraad leeft’ in de
grensregio. Zij houden het verhaal van de dodendraad uit WOI levendig door:
witte krokussen te planten langsheen het oorspronkelijke traject
een Lange Afstand Fietsroute te creëren langs alle reconstructies en
herdenkingsmonumenten van de Dodendraad
Vraag:
Participeert onze gemeente aan dit project?
Zo ja, is er en welk budget is voorzien, welke locatie is hiervoor voorzien?
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop als volgt:
De gemeente neemt deel aan het Erfgoedproject Verhalis – ‘De Dodendraad leeft’ en
voorziet een instapkost van 1500€ (vaste instapfee).
Onze gemeente zal voor de uitwerking van het project samenwerken met o.a. Maldegem
en Assenede. Deelname aan het project werd in nauw overleg met deze gemeenten
afgetoetst.
Er zullen witte krokussen worden aangeplant langs het traject van de Dodendraad, in het
najaar van 2018. Het voorgestelde traject loopt langsheen het Leopoldkanaal van aan de
Bayleybrug/Lievebrug tot aan de picknickbank ter hoogte van Moershoofde en is
ongeveer 3 km lang.
Naast de zitbank op Moershoofde, zal een bord geplaatst worden waarop in het kort het
project ‘de Dodendraad leeft’ wordt uitgelegd. We voorzien er tevens een oude foto van
den draad en planten er witte krokussen. Deze plek zal op die manier deel uitmaken van
de belevingswandeling ‘Klein België’.
De stichting Verhalis organiseert ‘de week van de Dodendraad’, waarin overal langs de
grens witte krokussen worden geplant door vrijwilligers en scholieren. Onze gemeente
voorziet de aanplant in de laatste week van september in samenwerking met de lagere
scholen van Sint-Laureins.
De dienst Toerisme en Cultuur hebben deze projectoproep geagendeerd op het
eerstvolgende dagelijks bestuur van desbetreffende adviesorganen.
Er wordt een oproep gelanceerd naar scholen en verenigingen voor het aanplanten van
het krokuslint in de laatste week van september en inhuldiging bord.

Raadslid Luc Van de Vijver, vraagt waarom enkel in Sint-Laureins krokussen zullen
worden aangeplant en niet in de andere deelgemeenten? Elke deelgemeente van SintLaureins had destijds te maken met de dodendraad.
Schepen Coene antwoordt hierop dat nog niets definitief vastligt. Het voorstel wordt
meegenomen.
--------------Achtste voorwerp: Uitpas Meetjesland – Voorstel tot instap van de gemeente
Sint-Laureins.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) onderzocht de introductie van de Meetjeslandse
UITPAS. De UITPAS is een laagdrempelig systeem om de vrijetijdsparticipatie te
verhogen. Het biedt ook de opportuniteit om kansarmen meer aan het verenigingsleven
te betrekken via het regionaal kansentarief.
Voorstel van beslissing:
De gemeente Sint-Laureins onderzoekt de instap in de Meetjeslandse UITPAS en legt het
onderzoek voor aan de verschillende adviesraden i.v.m. vrije tijd.
De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, antwoordt hierop als volgt:
Het onderzoek om in te stappen in dit project is reeds deels gevoerd. De cultuurraad
heeft in oktober gunstig advies uitgebracht.
Het schepencollege heeft advies gevraagd aan de Dienst Vrije Tijd, POB en de sociale
dienst van het OCMW. Allen brachten gunstig advies uit.
Vanuit het OCMW werden twee aandachtspunten gefomuleerd:
- Kan de Uitpas ondergebracht worden in de socioculturele participatie die momenteel
reeds bestaat in het OCMW. Mogelijks verenigingen en gemeentelijke activiteiten
opnemen in het geheel
- Is daarvoor personeel voorzien? Dit is allemaal niet in 1 maand te regelen.
Deze aandachtpunten werden opnieuw besproken in het schepencollege. Het college is
van mening dat, indien de gemeente zal instappen in dit project, zowel de gemeentelijke
activiteiten als de activiteiten georganiseerd door verenigingen, moeten opgenomen
worden. De timing vanuit Comeet was mei 2018. Dit lijkt voor het college niet realistisch.
Aan de cultuurbeleidscoördinator werd gevraagd om een nota uit te werken wat dit nu
allemaal zal kosten. Deze nota zal worden voorgelegd aan de adviesraden.
Het is de bedoeling om eventueel in te stappen in januari 2019.
Raadslid Annick Willems is tevreden met dit antwoord.
--------------Negende voorwerp: Onderhoud herdenkingsstenen oorlogsslachtoffers op de
kerkhoven.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
De herdenkingsstenen van de oorlogsslachtoffers op het kerkhof in Watervliet hebben
een grondige opfrissingsbeurt nodig.
Vraag:
Naar de opkuis van de herdenkingsstenen op de kerkhoven in de gemeente.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop dat zij momenteel bezig is aan
het oplijsten van alle graven van oorlogsslachtoffers. Het is de bedoeling om deze graven

te saneren en de stoffelijke resten te begraven in één graf. Dit is momenteel lopend en
moet klaar zijn tegen de volgende legislatuur.
De graven zullen nu niet worden opgekuist. Dit is een groot werk en sommige graven
zullen stuk gaan.
Naar aanleiding van de herdenking van Wereldoorlog I, zullen de graven opgefrist
worden.
--------------Tiende voorwerp: Onderwijs: menswaardig innen van achterstallige facturen.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
Basisscholen en de gemeentelijke basisschool werkt met een systeem van de
maximumfactuur die de kosten voor ouders enigszins beperkt. .Toch blijkt dat de school
ook openstaande schulden heeft en ouders soms rekeningen niet betalen.
Vraag:
Welke aanpak hanteert de school?
Is er een traject om op een menswaardige wijze achterstallige facturen te innen.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop als volgt:
In het verleden werden de facturen 2 maandelijks opgemaakt. Om de hoge facturen te
vermijden, werd een invorderingsprocedure opgesteld en werden de facturen maandelijks
opgemaakt.
De eerste 10 dagen van de maand bijvoorbeeld april 2017 gaat de schoolfactuur, van de
vorige maand (maart 2017) mee in de boekentas, betaling tegen het einde van de
maand
zijnde
tegen
eind
april
2017
en
min.15
dagen
betaaltijd.
Bij niet betaling wordt tegen 15 mei een herinnering gestuurd per post.(niet via de
boekentas
om
de
privacy
van
de
niet
betalers
niet
te
schenden)
Hierin wordt terug 15 dagen tijd gegeven om te betalen(dit is tegen eind mei 2017).
Bij niet betaling wordt er gepoogd om via tel, of via mail de betaling te bekomen.
Indien er dan niet betaald wordt tegen 15 juni wordt er een aangetekende brief gestuurd
met verzoek te betalen tegen eind juni (min. 15 dagen). Hierin wordt uitdrukkelijk
vermeld dat er bij financiële problemen contact kan opgenomen worden met de sociale
dienst (email, adres en tel. worden meegegeven), of dat er een afbetalingsvoorstel kan
gedaan worden. Tevens wordt er vermeld dat bij niet betaling er kosten zullen
aangerekend worden en dat een gerechtelijke invordering kan gestart worden.
Bij niet betaling wordt er in de praktijk, een paar maanden afgewacht. In die periode
wordt er eens geluisterd bij de sociale dienst van het ocmw of de cliënt gekend is.
Afhankelijk van het antwoord en de bereidheid van de schuldenaar wordt de afweging
gemaakt of er verdere stappen worden gezet in de invordering.
Van zodra de cliënt start met enige afbetaling wordt er verder opgevolgd maar geen
procedure gestart of kosten gemaakt.
Indien blijkt dat er geen inspanning komt van de schuldenaar dan wordt het dossier
voorgelegd aan het college volgens de goedgekeurde invorderingsprocedure. Meestal zijn
we dan al 6 à 7 maanden later.
Voor het jaar 2017 zijn er op die manier 3 dossiers op het college behandeld. Twee ervan
zijn effectief bij de deurwaarder belandt. Dit gaat over bijna steeds dezelfde 5 à 7
gezinnen die maandelijks niet betalen en nog voor verschillende maanden openstaan. Op
die manier staan voor 2017 nog 74 facturen open.
--------------Elfde voorwerp: Windmolens op grondgebied Sint-Laureins
De gemeenteraad,

De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
De laatste weken worden binnen onze gemeente eigenaars aangesproken met de vraag
om een windmolen te plaatsen op hun grond.
Vraag:
1. Is de gemeente hiervan op de hoogte?
2. Wat is het standpunt van het schepencollege tegenover de komst van windmolens op
ons grondgebied?
De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop als volgt:
De gemeente is hiervan niet officieel op de hoogte.
De gemeente staat niet te springen voor windmolens op ons grondgebied. Het PRUP sluit
windmolens uit en nu blijken er toch windmolens te staan in Assenede.
Hij denkt en vermoedt dat wij als kleine gemeente buitenspel zullen gezet worden.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat het PRUP stelt dat er
geen windmolens komen ten noorden van de Expresweg. Er zijn zones afgebakend. Hij
vraagt het standpunt van het schepencollege. Hij vindt het bizar dat eigenaars worden
gecontacteerd en de gemeente hier niet op de hoogte van is.
Schepen Francque herhaalt dat de gemeente niet staat te springen voor windmolens.
Schepen Hugo Coene vult aan dat een standpunt moet bepaald worden.
Er zijn tegengestelde visies vanuit diverse organisaties.
De Hogere overheid heeft verschillende standpunten.
Het kan gebeuren dat alles boven onze hoofden beslist wordt, maar we moeten oplettend
zijn vanuit de gemeente.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mee dat op de website van
de provincie een publicatie te vinden is met duidelijke richtlijnen voor de plaatsing van
windmolens.
Ze roept op deze te raadplegen en zo te proberen om een duidelijke en juiste mening te
vormen in het schepencollege.
--------------Twaalfde voorwerp: Fietspad langs Leopoldskanaal.
De gemeenteraad,
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
In de vorige legislatuur werd, in samenspraak met de gemeente Assenede, geijverd voor
de aanleg van een fietspad langs het Leopoldkanaal te Sint-Laureins. Fietstoerisme was
en is een belangrijke troef voor onze gemeente.
Vraag:
Zijn er verdere inspanningen vanuit het college gebeurd voor de realisatie van het
fietspad en indien ja, welke? Kan het fietspad aangelegd worden?
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop als volgt:
Recent vond een vergadering plaats die bijeengeroepen werd op initiatief van de
provincie. De burgemeester was hierop aanwezig.
De provincie is bereid om te financieren. Er werd zelfs al gekeken hoe dit kon worden
aangepakt en men was reeds bezig met de besprekingen voor de praktische uitvoering.
Het Agentschap Natuur & Bos stelde echter zijn veto. Er komt geen fietspad langs een
waardevol natuurgebied. De wortels van bomen zullen beschadigd worden en dit kan

niet. Natuur & Bos wil het Natuur- en Wandelpad behouden en er zijn volgens hen
genoeg alternatieven aan fietspaden.
De vergadering kon het Agentschap Natuur en Bos niet van mening doen veranderen.
Raadslid Franky Cornelis merkt op dat de bomen langs het Leopoldkanaal nu verwijderd
worden en het is nu het ideaal moment voor de aanleg van een fietspad.
Hij is van mening dat het advies van Natuur & Bos niet bindend is.
Raadslid Annick Willems besluit dat alles hetzelfde blijft als acht jaar terug. Er is één
organisatie die alles tegenhoudt. De provincie biedt een meerwaarde door het toekennen
van een subsidie.
--------------Dertiende voorwerp: Goedkeuring
notulen van de
vergadering van
19 februari 2018
De notulen van de vergadering van 19 februari 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 20.40 uur.
---------------

