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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Aktename ontslag OCMW-raadslid en aanstelling opvolger als werkend lid
2. Intrekking aanvraag om planologisch attest Braet – De Vos NV. – Mededeling
3. Natuurpunt. – Mededeling Stand van Zaken Zonnebos
4. Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk Watervliet. – Onvoorziene meerwerken
restauratiedossier
5. Woonwijzer Meetjesland: Bekrachtiging collegebesluit van 27 oktober 2017
betreffende de principiële goedkeuring voor de opmaak van een nieuwe
subsidieaanvraag.
6. Gemeentelijk Basisonderwijs. – Aansluiting bij een openbaar ondersteuningsnetwerk
in het onderwijs.
7. Goedkeuren huurcontract en afsprakennota tussen de gemeente Sint-Laureins en het
Plattelandscentrum Meetjesland vzw
8. Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede:
A) Bijzondere Algemene Vergadering van 05.06.2018: Goedkeuren agenda,
statutenwijziging en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
B) Algemene Vergadering van 05.06.2018: Goedkeuren agenda en bepalen van
het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger
9. Dienstverlenende vereniging Veneco:
A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over
de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2017
B) Algemene
Vergadering
12.06.2018:
Aanduiden
gemeentelijke
vertegenwoordiger
C) Algemene Vergadering 12.06.2018: Goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
10. Niet-verharding hoek inrit Burgemeester Van de Keerestraat – Ketterijstraat
11. Slechte staat Langeweg
12. Heraanleg van de Veldstraat timing
13. Bomen Blekkersdijk
14. Waterkwaliteit Boerekreek
15. Plattelandscentrum Meetjesland
16. Project dorpskernvernieuwing Sint-Laureins deel Dorpsstraat
17. Statiegeld op plastic flessen en drankblikken

------------------------Eerste voorwerp: Aktename ontslag OCMW-raadslid en aanstelling opvolger als
werkend lid
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Carlos Bonamie, voorzitter.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 02.01.2013 betreffende de verkiezing van de
werkende leden van de OCMW-raad en hun opvolgers waarbij mevrouw Lieve Van Hijfte
verkozen verklaard wordt tot werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en
volgende personen verkozen verklaard worden tot opvolger van mevrouw Van Hijfte:
- eerste opvolger: mevrouw Silvie Rammelaere
- tweede opvolger: mevrouw Carine Andries
- derde opvolger: de heer Dirk Calsyn
Gelet op het schrijven dd. 30.03.2018 van mevrouw Lieve Van Hijfte, waarbij zij haar
ontslag aanbiedt als OCMW-raadslid.
Overwegende dat de eerste opvolger, mevrouw Silvie Rammelaere, ingeschreven is in de
bevolkingsregisters van de gemeente Maldegem en bijgevolg niet meer voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Overwegende dat de tweede opvolger, mevrouw Carine Andries, volgende stukken heeft
voorgelegd:
- uittreksel uit het bevolkingsregister
- recent bewijs van goed zedelijk gedrag
- verklaring op eer dat zij zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid, zoals voorzien in artikel 20 van het OCMW-decreet
Overwegende dat op basis van de voorgelegde stukken blijkt
is, gemeenteraadskiezer is, de leeftijd van 18 jaar
hoofdverblijfplaats heeft in Sint-Laureins, dat zij voldoet
voorwaarden tot verkiesbaarheid en dat er geen
overeenkomstig artikel 20 van het OCMW-decreet.

dat mevrouw Andries Belg
heeft bereikt en haar
aan de andere gestelde
onverenigbaarheden zijn

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van mevrouw Carine Andries.
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008, in het bijzonder artikel 25.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181
en 248 tot en met 260,
De gemeenteraad,
Neemt akte van het ontslag van mevrouw Lieve Van Hijfte als OCMW-raadslid.
Overeenkomstig artikel 14 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt mevrouw Carine Andries aangesteld
als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Afschrift zal overgemaakt worden aan de voorzitter van het OCMW.
Overeenkomstig artikel 16 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt mevrouw Carine Andries
uitgenodigd om de eed te komen afleggen ten overstaan van de voorzitter van de
gemeenteraad, in aanwezigheid van de algemeen directeur.

--------------De zitting wordt geschorst voor de eedaflegging van mevrouw Carine Andries
--------------Tweede voorwerp: Intrekking aanvraag om planologisch attest Braet – De Vos
NV. – Mededeling
De gemeenteraad,
Gelet op de aanvraag om planologisch attest door het bedrijf Braet – De Vos NV op
27/06/2017 en de aanvulling ervan op 1/09/2017.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15/03/2018 waarbij beslist werd om dit
agendapunt te verdagen naar de zitting van heden.
Gelet op het schrijven van 09/04/2018 van Braet – De Vos NV waarbij zij de aanvraag
om planologisch attest intrekken.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende
opmerkingen:
Dit agendapunt werd een eerste maal aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd
op 15 maart 2018. Er werd beslist om dit punt te verdagen naar de zitting van heden.
Met het schrijven van 09 april 2018 wordt door Braet – De Vos NV, medegedeeld dat zij
hun aanvraag om planologisch attest intrekt.
Het circus in Watervliet is vertrokken maar wij vinden dat de huidige meerderheid hier
wel een circusvoorstelling geeft.
Op de raad van maart stelt de eerste schepen dat de gemeente zelden zo een belangrijk
dossier op zijn tafel krijgt en dat bijgevolg dit dossier verschoven wordt naar de volgende
gemeenteraad gezien de afwezigheid door ziekte van de burgemeester.
Dit ondanks het feit dat de meerderheid in aantal was, dat de fracties evenredig verdeeld
waren en de bevoegde schepen van ruimtelijke ordening op de gemeenteraad aanwezig
was en op dat moment de mond werd gesnoerd.
Wij vinden het merkwaardig dat – als dat zo een belangrijk dossier voor de gemeente is
– op de gecoro-vergadering noch de vertegenwoordiger van de fractie samen, noch zijn
plaatsvervanger aanwezig waren.
Na de vorige gemeenteraad licht de schepen van ruimtelijke ordening ons informeel in
dat hij de volgende raad niet aanwezig zal zijn voor dat dossier en in de wandelgangen
vernemen wij dat de fractie NVA en de bevoegde schepen van ruimtelijke ordening dit
dossier niet zullen verdedigen.
Met andere woorden er is over – zo een belangrijk dossier (dixit de eerste schepen op
vorige raad) geen eensgezindheid in de meerderheid. De Samenfractie wil dit dossier
goedkeuren en op die manier “een zone voor aan landbouw gerelateerd bedrijf met
nabestemming parkgebied” om te vormen tot een industriezone.
Sedert de vorige gemeenteraad is er geen enkel nieuw element in dit dossier. Men heeft
gewoon tijd gekocht om binnen de meerderheid naar een eenvormig standpunt te gaan
en dat is niet gelukt.
Wie is er beter geworden van dit dossier? Niet de ondernemer, die kosten en moeite
heeft gedaan voor niets. Niet de omwonenden die opnieuw nodeloos in het harnas
werden gejaagd om bezwaren in te dienen. Niet de gecoro en alle adviesinstanties, die

nodeloos hun tijd hebben moeten investeren in een dossier dat van bij het begin
doodgeboren was.
Als dat een gemeentebestuur is dat zijn ondernemers ondersteunt, dan is dat gewoon
een circusvertoning en dan zijn de holle frasen dat men ondernemersminded is gewoon
voor de façade. Men draait ondernemers een rad voor de ogen door hen dingen te
beloven die niet haalbaar blijken en hen op die manier uren en geld te doen investeren in
een project dat waarvoor geen meerderheid is binnen de meerderheid en waarvoor geen
juridische basis is.
Burgemeester en leden van het college: durf aan de mensen de waarheid te zeggen en
op alles ja zeggen zonder visie leidt tot wat we hier meemaken.
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat dit niets te zien heeft met de procedure.
De firma Braet heeft de aanvraag tot planologisch attest zelf ingetrokken.
De firma heeft waarschijnlijk informatie gekregen dat de aanvraag niet zou goedgekeurd
worden, noch door de meerderheid, noch door de oppostie en heeft beslist om de
aanvraag in te trekken.
--------------Derde voorwerp: Natuurpunt. – Mededeling Stand van Zaken Zonnebos.
De gemeenteraad,
Door de heer Bart Van de Voorde, afgevaardigde Natuurpunt, wordt aan de hand van een
power point presentatie, een stand van zaken gegeven van het Zonnebos.
Na de presentatie worden volgende vragen geformuleerd door de gemeenteraadsleden:
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat het Zonnebos
enkel zal opengesteld worden voor zachte recreatie. Vroeger was dit vooral een speelbos,
nu zal dit niet meer kunnen.
Hij vindt dit jammer. De gemeente geeft een subsidie en hij vraagt om toch eens te
bekijken om de mogelijkheid te onderzoeken om het Zonnebos open te stellen voor
iedereen zodat de jeugd daar kan ravotten.
De heer Van de Voorde antwoordt hierop dat het de bedoeling is om enkel zachte
recreatie door de aanleg van wandelpaden, zal toegelaten worden.
De heer Johan Francque, schepen, vraagt wanneer het bos zal opengesteld worden.
De heer Van de Voorde antwoordt hierop dat dit waarschijnlijk zal gebeuren in de
nazomer of in de herfstperiode.
--------------Vierde voorwerp: Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk Watervliet. – Onvoorziene
meerwerken restauratiedossier.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, lid van de kerkfabriek Watervliet,
verlaat de zaal gedurende de behandeling van dit punt.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor kerkfabrieken.
Overwegende dat momenteel buitenrestauratiewerken worden uitgevoerd aan de kerk
van Watervliet.
Overwegende dat volgende onvoorzienbare meerwerken I & II noodzakelijk zijn:
wegnemen van plinten en plintlijsten, behandelen en bepleisteren achterliggende muren

tegen zouten, terugplaatsen plinten en plintlijsten, inclusief decaperen afwerklagen en
patineren, ter hoogte van de noord- en zuidgevel van het kerkschip.
Overwegende dat een verantwoordingsnota voor deze meerwerken werd opgemaakt door
de ontwerper, architectenbureau Bressers.
Overwegende dat de voorgestelde onvoorzienbare meerwerken een uitgave meebrengen
van:
I.
Zuidgevel kerkschip:
totale kostprijs: 31.200,22 euro, incl. btw
Deze werken zullen worden uitgevoerd worden binnen het oorspronkelijk budget van het
hoofddossier en vermoedelijk dus ook mee gesubsidieerd worden.
II.
Noordgevel kerkschip:
totale kostprijs: 48.896,06 euro, incl. btw
Voor deze werken wordt een bijkomende restauratiepremie gevraagd.
Overwegende dat op deze meerwerken ook een ereloon verschuldigd is van 9%
Gelet op de beraadslagingen van de kerkfabriek d.d. 14 februari 2018 waarbij de
kerkraad zich akkoord verklaart met de uitvoering van de onvoorzienbare meerwerken
mits goedkeuring door de subsidiërende overheid;
Gelet op het schrijven van Kerkfabriek OLV Hemelvaart Watervliet, waarbij goedkeuring
wordt gevraagd voor de voorgestelde onvoorzienbare meerwerken en een financiële
tussenkomst van de gemeente.
Gelet op feit dat het gemeentelijk aandeel in deze meerwerken 10% zou bedragen en
aldus neerkomt op een te voorziene uitgave van minimum : 8 731.33 euro
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, en latere wijzigingen.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 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: “Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaartkerk Watervliet. – Onvoorzienbare meerwerken restauratiedossier”
Gelet op het individueel stemgedrag van de raadsleden.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De gemeenteraad keurt de voorgestelde onvoorzienbare meerwerken aan de
parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart goed, mits akkoord van de subsidiërende
hogere overheid,
Art. 2 – De gemeentelijke financiële tussenkomst wordt geraamd op 8 731.33 euro
Art. 3 – Deze uitgave zal voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging in 2018
Art. 4 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkfabriek OLV Vrouw
Hemelvaart Watervliet en aan de financiele dienst.
--------------Vijfde voorwerp: Woonwijzer Meetjesland: Bekrachtiging collegebesluit van 27
oktober 2017 betreffende de principiële goedkeuring voor de opmaak van een
nieuwe subsidieaanvraag.

De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, komt de vergadering binnen tijdens de
bespreking van dit agendapunt.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke
ordening.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2008 houdende de
goedkeuring van de overeenkomst ter oprichting van Interlokale Vereniging
Wooncentrum Meetjesland, waaraan de gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke,
Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem en SOM vzw deel nemen.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2012 houdende Goedkeuren
wijziging overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende Interlokale Vereniging
Wooncentrum Meetjesland.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 april 2015 houdende de wijziging van
de overeenkomst ‘Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland’.
Gelet op de overeenkomst met
samenwerkingsverband
zonder
Wooncentrum Meetjesland’.

statutaire draagkracht
rechtspersoonlijkheid

ter oprichting van een
‘Interlokale
Vereniging

Overwegende dat de inhoud van voorgelegde subsidieaanvraag past binnen het doel van
de Interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland zoals bepaald in artikel 3 van de
overeenkomst met statutaire draagkracht: ‘De interlokale vereniging heeft tot doel het
lokaal en regionaal woonbeleid te ondersteunen. In het bijzonder moet de interlokale
vereniging een aantal acties mogelijk maken om te komen tot een geïntegreerd lokaal
woonbeleid.’.
Overwegende de ondersteuning die het intergemeentelijk project Wooncentrum
Meetjesland de gemeente zal bieden om de regisseursrol van het lokaal bestuur inzake
lokaal woonbeleid te versterken, woonkwaliteitsprocedures te doorlopen en de inwoners
een klantgerichte dienstverlening rond wonen aan te bieden.
Gelet op het schrijven van Woonwijzer Meetjesland van 26 september 2017 m.b.t.
subsidiedossier Wooncentrum Meetjesland, een project van Interlokale Vereniging
Wooncentrum Meetjesland, met deelnemende gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo,
Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem.
Gelet op de collegebeslissing van 27 oktober 2017 betreffende de principiële goedkeuring
voor het verlengen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband tot eind 2019.
Gelet op het schrijven van Woonwijzer Meetjesland van 4 april 2018 waarin bijkomende
toelichting wordt gegeven rond bijkomend overleg, gevraagd vanuit Wonen Vlaanderen;
Overwegende dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten het
subsidiedossier uiterlijk in april 2018 moeten goedkeuren om het subsidiedossier
ontvankelijk te laten zijn voor Vlaamse cofinanciering.
Gelet op het definitieve ontwerp van het subsidiedossier zoals het zal worden ingediend.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Woonwijzer Meetjesland:
Bekrachtiging collegebesluit van 27 oktober 2017 betreffende de principiële goedkeuring
voor de opmaak van een nieuwe subsidieaanvraag”.

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Het collegebesluit d.d. 27 oktober 2017 betreffende de principiële goedkeuring
aan de opmaak van een nieuwe subsidieaanvraag, wordt bekrachtigd. Dit betekent meer
concreet:
- de verlenging tot eind 2019 van de ‘Interlokale Vereniging Wooncentrum
Meetjesland’
- het voorzien van een budget van 9.172 euro in de begroting van 2019
- het verder actueel houden van het leegstandsregister
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Woonwijzer Meetjesland,
Moeie 16A, 9900 Eeklo.
--------------Zesde voorwerp: Gemeentelijk Basisonderwijs. – Aansluiting bij een openbaar
ondersteuningsnetwerk in het onderwijs.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
onderwijs.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 42, 43, 181 en 248 tot en met 260.
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, laatst gewijzigd bij
onderwijsdecreet XXVII, artikels 15, 16 en 172.
Gelet op de omzendbrief NO/2017/01 van 19 februari 2018 met de richtlijnen voor het
melden van de ondersteuningsnetwerken.
Overwegende dat voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap de schoolbesturen tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken
moeten maken over de vorming van openbare ondersteuningsnetwerken die voor de
officiële scholen instaan voor de ondersteuning en begeleiding van kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften.
Overwegende dat deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en verplicht moet
worden genomen.
Overwegende dat de schoolbesturen van
buitengewoon
secundair
onderwijs
in
ondersteuningsnetwerken hebben gevormd.

de scholen buitengewoon
eerste
instantie
de

basis en
openbare

Overwegende dat het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair onderwijs
moet aansluiten bij een aldus gevormd openbaar ondersteuningsnetwerk binnen een
logisch regionaal gebied.
Overwegende
dat
onze
school
ondersteuningsnetwerk Meetjesland.

huidig

Overwegende dat dit ondersteuningsnetwerk
Ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen 2’.

schooljaar
werd

samenwerkt

omgevormd

tot

met

het

‘Openbaar

Gelet op de nota van de directeur van de gemeentelijke basisschool d.d. 09 maart 2018,
waarin wordt voorgesteld om aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk
Oost-Vlaanderen 2.

Gelet op de besprekingen door het schepencollege.
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen:
1. Hoeveel
leerlingen
krijgen
momenteel
ondersteuning
van
dit
Ondersteuningsnetwerk?
2. Sint-Laureins is aangesloten bij openbaar ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen
2:
Zijn
er
ook
scholen
van
West-Vlaanderen
opgenomen?
Hoeveen
ondersteuningsnetwerken zijn er in Oost-Vlaanderen?
3. Hoe worden de prioriteiten gesteld over wie ondersteuning nodig heeft?
Daarop antwoordt schepen Claudine Bonamie als volgt:
1. Dit schooljaar zijn er in de vestigingsplaats Sint-Laureins 2 leerlingen en in de
vestigingsplaats 3 leerlingen die begeleiding krijgen
2. Oost-Vlaanderen is ingedeeld in 5 geografische gebieden: 1. Vlaamse Ardennen; 2.
Regio Meetjesland-Deinze; 3. Wetteren-Aalst-Ninove; 4. Gent; 5. Waas-Dender.
3. Dit gebeurt nu door de zorgcoördinator en CLB
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aansluiting bij een openbaar
ondersteuningsnetwerk in het onderwijs vanaf 1 januari 2018”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Het schoolbestuur sluit met haar school gewoon basisonderwijs aan bij het
openbaar ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen 2.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directie van de
gemeentelijke basisschool.
--------------Zevende voorwerp: Goedkeuren huurcontract en afsprakennota tussen de
gemeente Sint-Laureins en het Plattelandscentrum Meetjesland vzw.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen.
Overwegende dat in het kader van het herlokaliseren van de gemeentelijke diensten en
de integratie met de OCMW-administratie, het “Huis van de Vrije Tijd” wordt gecreëerd in
de Oude Melkerij.
Overwegende dat de diensten Toerisme, Cultuur, Jeugd en Sport, die nu zijn
ondergebracht in de Dorpsstraat 87 (vroegere Fortis Bank), zullen verhuizen naar de
Oude Melkerij, waar zich nu reeds de bibliotheek bevindt. De diensten van het
Plattelandscentrum Meetjesland blijven evenwel in de Oude Melkerij.
Overwegende dat de Gemeente en het Plattelandscentrum elkaar beschouwen als
prioritaire partners en beide ervan overtuigd zijn dat door het opteren voor een
gemeenschappelijke locatie voor de gemeentelijke Dienst Vrije tijd en de diensten van
het Plattelandscentrum een meerwaarde voor beide zal worden gecreëerd.
Overwegende dat de Gemeente eigenaar is van de ganse infrastructuur. Ze neemt de
installaties, ingericht door het Plattelandscentrum in het verleden, over in de staat zoals
ze zijn. Het Plattelandscentrum doet dus een inbreng inzake gerealiseerde investeringen
en klein materiaal.

Overwegende dat de Gemeente verantwoordelijk is voor het globaal onderhoud van de
infrastructuur, zowel eigenaars- als huuronderhoud en het beheer van de lokalen
Overwegende dat de Gemeente een gedeelte van de infrastructuur verhuurt aan het
Plattelandscentrum. Er wordt een aparte huurovereenkomst tussen de Gemeente en het
Plattelandscentrum hiervoor afgesloten.
Overwegende
dat
het
ontmoetingscentrum
achteraan,
ingericht
door
het
Plattelandscentrum, wordt overgenomen door het gemeentebestuur en wordt
opengesteld voor de adviesraden en verenigingen van de gemeente. Deze zaal is nu
onderbezet en biedt veel mogelijkheden. Ze kan gebruikt worden voor vergaderingen,
conferenties, repetities enz.
Gelet op de afsprakenovereenkomst tussen de Gemeente en de VZW Plattelandscentrum
Meetjesland die wordt afgesloten betreffende het gemeenschappelijke gebruik van de
gemeentelijke infrastructuur “Oude Melkerij”, met uitsluiting van het achterste gedeelte
bezet door het Jeugdhuis. Deze overeenkomst behelst de rechten en plichten van beide
partijen en legt de modaliteiten vast betreffende het gemeenschappelijk gebruik en het
samenleven en samenwerken in de bovenvermelde infrastructuur.
Gelet op het huurcontract en de afsprakenovereenkomst die nu ter goedkeuring aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 42, 43, 181 en 248 tot en met 260.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de
onderhandelingen tussen beide partijen positief zijn. De mensen zijn tevreden.
Hij vraagt of de toegang gewijzigd wordt en of er zal gewerkt worden met een
badgesysteem?
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat er geen badgesysteem wordt voorzien.
Hij nodigt alle gemeenteraadsleden uit voor een persmoment op dinsdag 24 april 2018
om 17.00 uur.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Goedkeuren huurcontract en
afsprakennota tussen de gemeente Sint-Laureins en het Plattelandscentrum Meetjesland
vzw”.
Gelet op de uitslag van de stemming.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Het huurcontract en afsprakennota tussen de gemeente Sint-Laureins en het
Plattelandscentrum Meetjesland vzw, worden goedgekeurd.
Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verder
afhandeling van dit dossier.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Plattelandscentrum
Meetjesland, Leemweg 14, 9980 Sint-Laureins.
--------------Achtste voorwerp: Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede:

A)

Bijzondere Algemene Vergadering van 05.06.2018: Goedkeuren agenda,
statutenwijziging en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
inrichting kerkhoven.
Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede.
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 02.03.2018 van de Opdrachthoudende vereniging
IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarbij de gemeente wordt
uitgenodigd om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering op 05.06.2018
met volgende agenda:
1. Wijziging statuten
- Aanpassing decreet op de uittreding van de provincies
- Aanpassing decreet over het lokaal bestuur
Overwegende dat de statuten worden aangepast aan het decreet over het lokaal bestuur
van 22.12.2017 en aan het decreet betreffende de uittreding van de provincie.
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd.
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over
de agenda.
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze
bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Buitengewone Algemene
Vergadering.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van
mevrouw Claudine Bonamie als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Eddy
Roets als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18.01.2013.
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: “Opdrachthoudende vereniging
IGS Westlede: Buitengewone Algemene Vergadering van 05.06.2018: goedkeuren
agenda, statutenwijziging en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - Bovenvermelde agenda Buitengewone Algemene Vergadering
Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede van 05.06.2018, wordt goedgekeurd.
Art. 2 - De voorgestelde statutenwijziging wordt goedgekeurd.

van

Art. 3 - Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen als volgt:
zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Art.4 - Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan
Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.
--------------B)
Algemene Vergadering van 05.06.2018: Goedkeuren agenda en bepalen
van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
inrichting kerkhoven.
Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede.
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 30.03.2018 van de Opdrachthoudende vereniging
IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarbij de gemeente wordt
uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering op 05.06.2018 met
volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 05.12.2017
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2017
3. Verslag Commissaris-Revisor
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor
5. Werkingsverslag 2017
6. Ontslag en benoeming bestuurders
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd.
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over
de agenda.
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze
bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Buitengewone Algemene
Vergadering.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van
mevrouw Claudine Bonamie als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Eddy
Roets als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18.01.2013.
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: “Opdrachthoudende vereniging
IGS Westlede: Algemene Vergadering van 05.06.2018: 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 - Bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van Opdrachthoudende
vereniging IGS Westlede van 05.06.2018, wordt goedgekeurd.
Art. 2 - Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen als volgt:
zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Art.3 - Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan
Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.
--------------Negende voorwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco:
A)
Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder
over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2017
De gemeenteraad,
Overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 06.07.2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, wordt door de op voordracht van de gemeente
benoemde bestuurder, de heer Franki Van de Moere, burgemeester, een toelichting
gegeven over de werking van de dienstverlenende vereniging in 2017.
--------------B)
Algemene
Vergadering
12.06.2018:
Aanduiden
gemeentelijke
vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco².
Gelet op het aangetekend schrijven van 14.03.2018 van Veneco² waarbij aan de
gemeente gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
de jaarvergadering die doorgaat op 12.06.2018.
Gelet op artikel 33 § 5 van de statuten van Veneco² dat bepaalt dat de concrete
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor
elke algemene vergadering.
Overwegende dat de heer Franki Van de Moere, burgemeester, lid is van de Raad van
Bestuur van Veneco².
Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, dat bepaalt dat er een
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
vergadering en dat van lid van één van de andere organen.
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.
Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Jaarvergadering van Veneco² van 12.06.2018:
De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, voor als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Jaarvergadering van Veneco² van 12.06.2018.
De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor.

16 leden nemen deel aan de stemming.
16 stembriefjes worden in de bus gevonden.
De heer Eddy Roets bekomt 16 ja-stemmen.
Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen heeft bekomen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins,
Beukenhof 15, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de
Jaarvergadering van Veneco² van 12.06.2018.
Art. 2 - Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco²,
Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
--------------C)
Algemene Vergadering 12.06.2018: Goedkeuren agenda en bepalen van
het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco².
Gelet op het aangetekend schrijven van 14 maart 2018 van Veneco² waarbij aan de
gemeente gevraagd wordt om deel te nemen aan de jaarvergadering die doorgaat op
12 juni 2018 met volgende agendapunten:
1. Akteneming/goedkeuring
verslag
Buitengewone
Algemene
Vergadering
dd. 07.12.2017
2. Jaarverslag 2017 Raad van Bestuur
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met
toepassing van de rechtspersonenbelasting, en balans, resultatenrekening,
toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de
vennootschapsbelasting
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en
goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting,
inclusief delegatie aan Raad van Bestuur om te beslissen in functie van het bekomen
resultaat bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, of, bij
gebreke daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het
controlekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee
jaarrekeningen en de verwerking van het resultaat als definitief goedgekeurd dient te
worden beschouwd en dient te worden neergelegd.
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris
8. Benoeming bestuurders
en wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen.
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd.
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over
de agendapunten.

Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze
bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Jaarvergadering.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer
Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger in de jaarvergadering van Veneco² van
12.06.2018.
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dd. 06.07.2001,
gewijzigd bij decreet van 18.01.2013.
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
Veneco²: Jaarvergadering 12.06.2017: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van
de gemeentelijke vertegenwoordiger”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 - De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de
Jaarvergadering van Veneco² van 12.06.2018 wordt goedgekeurd:
1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd.
07.12.2017
2. Jaarverslag 2017 Raad van Bestuur
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met
toepassing van de rechtspersonenbelasting, en balans, resultatenrekening,
toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de
vennootschapsbelasting
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en
goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting,
inclusief delegatie aan Raad van Bestuur om te beslissen in functie van het bekomen
resultaat bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, of, bij
gebreke daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het
controlekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee
jaarrekeningen en de verwerking van het resultaat als definitief goedgekeurd dient te
worden beschouwd en dient te worden neergelegd.
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris
8. Benoeming bestuurders
Art. 2 – De agendapunten van de jaarvergadering van Veneco van 12 juni 2018 om
18.00 uur in ‘Woestyne Meeting & Event Venue’ te 9880 Aalter, zoals opgenomen in de
uitnodiging van 14 maart 2018 worden goedgekeurd, met dien verstande dat de
agendapunten “Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
met toepassing van de rechtspersonenbelasting, en balans, resultatenrekening,
toelichting
en
verwerking
van
het
resultaat
met
toepassing
van
de
vennootschapsbelasting” en “Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de
resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de
rechtspersonenbelasting en goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de

resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de
vennootschapsbelasting, inclusief delegatie aan Raad van Bestuur om te beslissen in
functie van het bekomen resultaat bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale
zaken, of, bij gebreke daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het
controlekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee jaarrekeningen
en de verwerking van het resultaat als definitief goedgekeurd dient te worden beschouwd
en dient te worden neergelegd” worden goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna
uiteengezet.
De
genoemde
agendapunten
hebben
betrekking
inkomstenbelastingregime voor de activiteiten van Veneco.

op

het

toepasselijk

Veneco heeft een aanvraag ingediend bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen inzake
fiscale zaken (DVB) om een beslissing te verkrijgen waarin bevestigd zou worden dat
Veneco onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting. Deze aanvraag is het gevolg van
de nieuwe werkingsmethoden van Veneco sinds het boekjaar 2017.
In afwachting van de bevestiging door de DVB is de toepassing van de
rechtspersonenbelasting op de activiteiten van Veneco precair. Indien er geen positieve
beslissing betreffende de toepassing van de rechtspersonenbelasting kan worden
bekomen, zou er dan ook voor worden geopteerd om het regime van de
vennootschapsbelasting toe te passen voor de betrokken jaarrekening en
resultaatsverwerking. In dit kader verlenen de deelnemers van Veneco zowel de
goedkeuring voor een jaarrekening, omvattende het jaarverslag, de balans, de
resultatenrekening, de toelichting, alsook de verwerking van het resultaat met
toepassing van de rechtspersonenbelasting, als voor een jaarrekening en de verwerking
van het resultaat met toepassing van de vennootschapbelasting.
Hierop aansluitend wordt delegatie verleend aan de Raad van Bestuur van Veneco om te
beslissen in functie van het bekomen resultaat bij de DVB of, bij gebreke daarvan, in
functie van de uitkomst van een overleg met het controlekantoor onder wiens
bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee jaarrekeningen en de verwerking van het
resultaat als definitief goedgekeurd dient te worden beschouwd en dient te worden
neergelegd.
Art. 3 – Aan de heer Eddy Roets, vertegenwoordiger van de gemeente, houder van 53
aandelen, die zal deelnemen aan de Jaarvergadering van 12 juni 2018, wordt mandaat
verleend om:
Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen
Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval
de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Art. 4 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende
overheid en er kennis van te geven aan Veneco², Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen,
ter attentie van Veronique Verstraeten.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie.
Tiende voorwerp: Niet-verharding hoek inrit Burgemeester Van de Keerestraat –
Ketterijstraat
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:

Toelichting:
Bij uitvoering van de aanleg van de voetpaden door de bouwpromotor werd een perceel
van 1,4 m² niet aangelegd met een voetpad
Vraag:
Waarom werd dit niet verhard met de aanleg van de andere voetpaden, hoewel dit
behoort tot het openbaar domein van de gemeente Sint-Laureins
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat, indien dit zo is, aan
de bouwpromotor zal gevraagd worden om dit stukje aan te leggen.
Daarop vraagt Raadslid Bart Van de Keere of de vraag gesteld is door de bouwheer?
Werd een stedenbouwkundige afgegeven? Zal dit perceeltje worden aangekocht door de
bouwheer?
De overheveling aan een privé persoon van een stuk eigendom van de gemeente moet
wettelijk gebeuren en de zichtbaarheid moet behouden blijven.
De CD&V-fractie vraagt om advies te vragen aan de politie inzake de zichtbaarheid
De CD&V-fractie eist dat in de akte van verkoop van dit perceeltje grond een
erfdienstbaarheid ten in voordeel van de gemeente een verbod wordt opgelegd in het
bijzonder in de driehoek die de zichtbaarheid van de Ketterijstraat aanbelangt om op het
gelijkvloers bouwwerken op te richten en dat deze altijd vrij moet blijven.
--------------Elfde voorwerp: Slechte staat Langeweg
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
Het wegdek van de Langeweg tussen de Dosweg en de Mandeweg is in zeer slechte
staat.
Vraag:
Wat zal ondernomen worden om aan deze situatie op korte termijn te verhelpen.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, merkt op dat we in onze gemeente 220 km
wegen tellen. Elk jaar wordt een budget van minstens 100.000 euro voorzien voor
onderhouds- en herstellingswerken, een eerder beperkte som dus tegenover dergelijk
patrimonium. Het is ook zo dat er heel veel kleine werken aan diverse wegen zijn, die
dan gegroepeerd worden en door de aannemer gelijktijdig wordt uitgevoerd.
Mevrouw Annick Willems deelt mee dat de vragen werden geformuleerd door inwoners.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, deelt mee dat die vragen mogen gesteld
worden, maar dat er elke week vragen zijn en de werken kunnen onmogelijk allemaal
gelijktijdig worden aangepakt. De wegen zijn aangelegd voor kleine tractoren en
machines waardoor de wegen worden kapot gereden en waardoor de wegenwerken niet
bij te houden zijn.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat slechts één stuk in
de Mandeweg is hersteld. Dit is jammer want het is een gevaarlijke situatie. Het zou
beter zijn om een bepaald deel van een weg volledig en in één keer uit te voeren i.p.v.
opgesplitst.
--------------Twaalfde voorwerp: Heraanleg van de Veldstraat timing.
De gemeenteraad,

De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
De bewoners van de Veldstraat informeren naar de stand van zaken.
Vraag:
Wanneer zal de aannemer aanvang nemen met de heraanleg en wanneer zullen deze
werken een einde nemen?
Wanneer is er een overlegvergadering voorzien omtrent de heraanleg van de straat en de
uitvoering van de werken?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de aannemer bekend
is. In overleg met de aannemer wordt een overlegvergadering gepland, waarschijnlijk
eind mei.
De aanvang van de werken is voorzien beging augustus. De werken zullen ongeveer vier
maanden duren.
--------------Dertiende voorwerp: Bomen Blekkersdijk.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
Niet opgesnoeide bomen aan beide zijden van de openbare weg.
Vraag:
De eigenaar aan te spreken om de bomen te snoeien.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de bomen in kwestie,
eigendom zijn van een privé persoon die overleden is.
De bomen staan ver van de straat verwijderd en vormen geen gevaar voor de veiligheid.
De erfgenamen van de eigenaar zullen aangeschreven worden.
--------------Veertiende voorwerp: Waterkwaliteit Boerekreek.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
Binnenkort is er terug triatlon aan de Boerekreek. De wateranalyses zijn niet goed.
Vragen:
Is er onderzoek gebeurd naar de mogelijke oorzaken van de vervuiling?
Welke zijn de onderzoeksresultaten?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, voegt toe dat tegenwoordig elke week een
staal wordt genomen. De wateranalyses zijn, in tegenstelling tot hetgeen hier beweerd
wordt, wel goed.
Raadslid Patrick De Greve merkt op dat de vraag gesteld is naar aanleiding van vroegere
resultaten die toen slecht waren en als ernstig werden aanzien.
Hij vraagt om meer analyses te nemen op verschillende plaatsen en verschillende
tijdstippen.
--------------Vijftiende voorwerp: Plattelandscentrum Meetjesland
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:

Er is een akkoord tussen het Plattelandscentrum en de gemeente betreffende de
herschikking van de bureelruimtes. Het was ook zo dat voorheen vergaderlocaties te
huur werden aangeboden aan de verenigingen.
Vragen:
Wordt verdere verhuren lokalen voorzien, wordt de huurprijs behouden?
Dienen de aanvragen door verenigingen te gebeuren via de gemeente? En zo ja,
vanaf wanneer kan dit?
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat het lokaal achteraan zal verhuurd
worden.
Er wordt een gebruikersreglement opgemaakt, rekening houdend met de huidige
reglementen van de gemeente en het huidig reglement van het Plattelandscentrum.
Het is de bedoeling om het gebruikersreglement in september ter bespreking aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Ondertussen, wordt vanaf 01 mei 2018, de verhuring gedaan door de gemeente met de
huurprijs van het Plattelandscentrum.
Het Plattelandscentrum verzorgt de drank gedurende deze periode.
--------------Zestiende
voorwerp: Project
dorpskernvernieuwing
Sint-Laureins deel
Dorpsstraat.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
Op de gemeenteraad dd. 15 juni 2017 werd het aanbestedingsdossier
dorpskernvernieuwing Sint-Laureins goedgekeurd. In het deel Dorpsstraat is de aanleg
van het pleintje langs de kerk opgenomen waarbij het H. Hartbeeld wordt verplaatst.
Inwoners van de gemeente vragen het H. Hartbeeld in het straatbeeld te behouden.
Voorstel van beslissing:
Het H. Hartbeeld behouden op de huidige locatie en integreren in de vernieuwde aanleg
zijkant kerk Dorpsstraat.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor de inrichting van kerkhoven,
antwoordt hierop dat naar aanleiding van de sanering van het kerkhof te Sint-Laureins,
de graven aan de zijkant van de kerk, naar achter verplaatst zijn om een volledige vrije
ruimte voor de kerk te creëren.
Aan de kerkfabriek werd de vraag gesteld waarheen het H. Hartbeeld kon verplaatst
worden.
Het beeld dateert van in 1947 en is geplaatst ter ere van de oorlogsslachtoffers.
In samenspraak met de kerkfabriek werd beslist om het beeld te verplaatsen naar het
kerkhof op de plaats waar het kruis zich bevindt, gezien dit aan restauratie toe is, en
alwaar de oorlogsslachtoffers begraven liggen.
Naar aanleiding van de petitie van inwoners van de gemeente om het H. Hartbeeld in het
straatbeeld te behouden, werd opnieuw advies gevraagd aan de kerkfabriek.
De kerkraad blijft bij zijn beslissing en het beeld wordt verplaatst het kerkhof.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat de kerkfabriek
slechts één stem is. Het is het moment om van gedacht te veranderen en tegemoet te
komen aan de vraag van de inwoners om het H. Hartbeeld in het straatbeeld te
behouden.
Schepen Bonamie blijft bij haar standpunt en het standpunt van de kerkraad.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat aan de aannemer
zou kunnen gevraagd worden om het beeld in te werken op het pleintje. Dit zou daar
zeker niet misstaan.

De gemeente moet aan de aannemer ook kosten betalen om het beeld te verplaatsen.
Mevrouw Annick vraagt om te stemmen voor het agendapunt.
De voorzitter vraagt de stemming voor volgend voorstel van beslissing: “Het H.
Hartbeeld behouden op de huidige locatie en integreren in de vernieuwde aanleg zijkant
kerk Dorpsstraat”
Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Patrck 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,
Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, 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
Besluit met 7 ja-stemmen en 9 neen-stemmen:
Art. 1 – Het voorstel van beslissing: “Het H. Hartbeeld behouden op de huidige locatie en
integreren in de vernieuwde aanleg zijkant kerk Dorpsstraat”, wordt niet goedgekeurd.
--------------Zeventiende voorwerp: Statiegeld op plastic flessen en drankblikken.
De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, verlaat de zitting gedurende de behandeling van dit
punt.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, geeft volgende toelichting:
Toelichting:
Recent kwam de thematiek in de media. Zwerfvuil brengt schade toe aan milieu, natuur
en dieren. Niettegenstaande verschillende investeringen in sensibiliseringscampagnes en
–acties werd Vlaanderen tussen 2013 en 2015 geconfronteerd met een toename van
zwerfvuil. Een studie van OVAM toont aan dat het opruimen en verwerken van zwerfvuil
een hoge kostprijs kent.
Voorstel van beslissing:
Het gemeentebestuur is van mening dat de invoering van statiegeld op plastic flessen en
drankblikken een efficiënte beleidsmaatregel zou zijn inzake het vermijden van
zwerfafval. De gemeenteraad van Sint-Laureins vraagt aan Vlaams minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw, om een globaal aanpakplan rond zwerfvuil voor te
stellen, waarvan de invoering van een statiegeldsysteem deel uitmaakt.
De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu, antwoordt hierop dat hij niet voor
maar ook niet tegen een statiegeldsysteem is. Hij vindt dat dit globaal moet bekeken
worden. De discussie is ook gevoerd in IVM waarbij beslist werd om sensibiliseringsacties
te voeren om zwerfvuil aan te pakken.
Raadslid Annick Willems is akkoord om het voorstel van beslissing aan te passen als
volgt: “De gemeenteraad van Sint-Laureins vraagt aan de Vlaams minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw, om een globaal actieplan rond zwerfvuil voor te stellen
waarvan de invoering van een statiegeldsysteem deel kan van uitmaken”.
De heer Luc De Meyere, raadslid van de fractie Samen, stelt voor om dit eerst op de
milieuraad te bespreken en daarna terug ter bespreking aan de gemeenteraad voor te
leggen.

Daarop vraagt de voorzitter de stemming voor volgend voorstel van beslissing: “De
vraagstelling aan de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw om een
globaal actieplan rond zwerfvuil voor te stellen, waarvan invoering van een
statiegeldsysteem deel kan van uitmaken, wordt op de eerstvolgende agenda van de
milieuraad geagendeerd en daarna terug ter bespreking aan de gemeenteraad
voorgelegd”.
Gelet op de uitslag van de stemming.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Het voorstel van beslissing: “De vraagstelling aan de Vlaams minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw om een globaal actieplan rond zwerfvuil voor te stellen,
waarvan invoering van een statiegeldsysteem deel kan van uitmaken, wordt op de
eerstvolgende agenda van de milieuraad geagendeerd en daarna terug ter bespreking
aan de gemeenteraad voorgelegd”, wordt goedgekeurd.
--------------Achttiende voorwerp: Goedkeuren notulen van de vergadering van
17 maart 2018.
De notulen van de vergadering van 17 maart 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.
---------------

