OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2007
OPENBARE VERGADERING
1. Het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Oost-Vlaanderen van 27.11.2006
waarbij de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 08 oktober 2006 geldig
wordt verklaard, wordt medegedeeld.
Volgende personen zijn tot gemeenteraadsleden verkozen voor een termijn van zes jaar,
eindigend op 31 december 2012:
Lijst nr. 7: CD&V: Willems Annick, Van Braekel Jozef, De Clercq Els, Cornelis Franky, De
Schepper Rosa, Van de Keere Bart, De Greve Patrick, Van Hee Stefan, Verstrynge-Cools
Martine.
Lijst nr. 8: Samen: Lacres Tom, Van de Moere Franki, Bonamie Carlos, Goossens Marleen,
Roets Eddy, Bonamie Claudine, Haverbeke Steven, De Meyere Luc
2. De benoeming en de eedaflegging van mevrouw Annick Willems tot burgemeester met ingang
van 01 januari 2007 werd medegedeeld.
3. Installatie van de gemeenteraadsleden:
De geloofsbrieven werden goedgekeurd en overgegaan tot eedaflegging van de verkozenen
De verkozen gemeenteraadsleden hebben de eed afgelegd.
Na beëdiging worden de gemeenteraadsleden aangesteld verklaard.
De rangorde van de gemeenteraadsleden werd bepaald.
4. Mevrouw Annick Willems, burgemeester werd verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.
5. De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de rangorde van de
gezamenlijke akte van voordracht, meer bepaald:
Naam
Cornelis Franky
De Clercq Els
De Schepper Rosa
Van de Keere Bart

Mandaat
Eerste schepen
Tweede schepen
Derde schepen
Vierde schepen

Einddatum
niet vermeld
niet vermeld
31.03.2009
niet vermeld

mandaatOpvolger

De Greve Patrick

Vooraleer hun mandaat te aanvaarden leggen de schepenen in openbare vergadering de eed
af.
6. Verkiezing van de OCMW-raadsleden.
De geloofsbrieven van de kandidaat-werkende leden van de OCMW-raad en hun opvolgers
werden goedgekeurd.
Volgende personen zijn verkozen tot werkend lid van de OCMW-raad:
De Greve Patrick, De Sutter Ingrid, Francque Johan, Meire Caroline, Seynhaeve Ellen,
Trenson Marleen, Van de Vijver Luc, Van Hijfte Lieve, Verstrynge-Cools Martine
7. Verkiezing van de leden van de politieraad.
Volgende personen zijn verkozen tot effectief lid van de politieraad:
Cornelis Franky, Lacres Tom, Van de Moere Franki, Van Hee Stefan

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 JANUARI 2007
OPENBARE VERGADERING
1. De beleidsintenties voor de komende zes jaar werden goedgekeurd.
2. De aanpassing van de statuten van de Gemeentelijke Toeristische Raad werd goedgekeurd.
3. De heer Stefan Van Hee, gemeenteraadslid, werd benoemd tot plaatsvervangend
gemeentelijke vertegenwoordiger in het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging
Meetjeslandse Burensportdienst.
4. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, werd benoemd als effectief lid en mevrouw Els De
Clercq, schepen, werd benoemd tot plaatsvervangend lid in het Beheerscomité van de
Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland.
Mevrouw Els De Clercq, schepen, werd benoemd tot plaatsvervangend lid in de
Reaffectatiecommissie van de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland.
5. Mevrouw Els De Clercq, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger met
stemrecht, en de heer Steven Haverbeke, gemeenteraadslid, werd benoemd tot gemeentelijke
vertegenwoordiger met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van de Projectvereniging
Regionale Jeugddienst Meetjesland.
6. De heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, werd benoemd tot gemeentelijke
vertegenwoordiger met raadgevende stem in de Projectvereniging Cultuur Meetjesland
“Comeet”.
7. Mevrouw Rosa De Schepper, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Algemene Vergadering van de vzw Rattenbestrijding RATO.
8. Mevrouw Rosa De Schepper, schepen, werd benoemd tot eerste gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de VZW Plattelandscentrum
Meetjesland.
De heer Bart Van de Keere, schepen, werd benoemd tot tweede gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de VZW Plattelandscentrum
Meetjesland.
De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, werd benoemd tot derde gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de VZW Plattelandscentrum
Meetjesland.
Mevrouw Claudine Bonamie, gemeenteraadslid, werd benoemd tot vierde gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de VZW Plattelandscentrum
Meetjesland.
Bovenvermelde personen werden respectievelijk voorgedragen als eerste, tweede, derde en
vierde bestuurder in de Raad van Bestuur van de VZW Plattelandscentrum Meetjesland.
9. De heer Franky Cornelis, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de
Algemene Vergadering van de VZW Lokaal Gezondheidsoverleg Meetjesland – LOGO.
10. De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, wordt benoemd tot eerste
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de VZW
Intergemeentelijke PWA Regio-Noord.
De heer Luc Van de Vijver, wordt benoemd tot tweede gemeentelijke vertegenwoordiger in de
Algemene Vergadering van de VZW Intergemeentelijke PWA Regio-Noord.
Mevrouw Marleen Goossens, gemeenteraadslid, wordt benoemd tot derde gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de VZW Intergemeentelijke PWA RegioNoord.
11. De heer Franky Cornelis, schepen, wordt benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de
Algemene Vergadering van VZW Toerisme Meetjesland.

12. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, wordt benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger
als effectief lid vanuit de gemeentelijke bestuursorganen in het Managementcomité van 5b
Phasing-out programma Meetjesland.
Mevrouw Linda Lippens, gemeentesecretaris, wordt benoemd als adviserend lid vanuit de
gemeentelijke administratieve diensten in het Managementcomité van 5b Phasing-out
programma Meetjesland.
13. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, wordt benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger
met stemrecht, en mevrouw Rosa De Schepper, schepen, wordt benoemd tot gemeentelijke
vertegenwoordiger zonder stemrecht in de Algemene Vergadering van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening.
Mevrouw Annick Willems, burgemeester, wordt benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger
in het Provinciaal Comité van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
Mevrouw Rosa De Schepper, schepen, wordt benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger
in het Sectorcomité van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
14. Mevrouw Els De Clercq, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger en de
heer Stefan Van Hee, gemeenteraadslid, werd benoemd tot plaatsvervangend gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van 02.03.2007 van Teveoost.
Er werd akte genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van 02.03.2007 van
Teveoost en het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 FEBRUARI 2007
OPENBARE VERGADERING
1. Het besluit van de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen en het verslag van de externe
auditcommissie betreffende de jaarrekening 2005 van het OCMW werd medegedeeld.
2. De tijdelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Eeklo en de gemeente Kaprijke
voor de tussenkomst van de brandweer op het grondgebied van de gemeenten Kaprijke en
Sint-Laureins, werd goedgekeurd.
Deze overeenkomst is van toepassing tijdens de duur van de werken in de Molenstraat te
Kaprijke en de Peperstraat te Eeklo.
3. De opdracht tot het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel met bijhorende
wegenwerken in de Groeneweg, Comercaatsweg en aansluiting naar de Vlamingstraat, werd
uitgebreid door toevoeging van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in deel
Vlamingstraat vanaf Dorpsstraat tot huis nr. 46.
4. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden vastgesteld voor de aankoop van een
speeltoestel voor het speelplein te Sint-Laureins.
Raming: 12.500,00 euro, incl. btw
5. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden vastgesteld voor de aankoop van meubilair.
Raming: 5.500,00 euro, incl. btw
6. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden vastgesteld voor de aankoop van
informaticamateriaal:
A) P.C.’s, kleurenprinter en all-in-one printer scanner faxtoestel
Raming: 9.500,00 euro, incl. btw
B) 2 laptops en 2 projectors
Raming: 7.400,00 euro, incl. btw
7. De heer Bart Van de Keere, schepen, werd voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de
Raad van Bestuur van Veneco²

De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, werd aangeduid als lid met raadgevende stem in
de Raad van Bestuur van Veneco²
De heer Jozef Van Braekel, gemeenteraadslid, werd benoemd tot gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van 29.03.2007 van Veneco².
Er werd akte genomen van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
29.03.2007 en het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.
8. De heer Franky Cornelis, schepen, werd voorgedragen als lid van het Regionaal Adviescomité
van FINIWO.
De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, werd benoemd tot gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van 19.03.2007 van FINIWO.
De heer Jozef Van Braekel, gemeenteraadslid, werd benoemd tot plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van 19.03.2007 van FINIWO.
Er werd akte genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van 19.03.2007 en het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.
9. De heer Franky Cornelis, schepen, werd voorgedragen als lid van het Regionaal Adviescomité
van IMEWO.
De heer Franky Cornelis, schepen, werd voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad
van Bestuur van IMEWO.
De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, werd benoemd tot gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van IMEWO van 19.03.2007.
De heer Jozef Van Braekel, gemeenteraadslid, werd benoemd tot plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van IMEWO
van 19.03.2007.
Er werd akte genomen van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
19.03.2007 en het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.
10. Mevrouw Rosa De Schepper, schepen, werd voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de
Raad van Bestuur van I.V.M.
De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, werd voorgedragen als kandidaatplaatsvervangende bestuurder in de Raad van Bestuur van I.V.M.
De heer Tom Lacres, gemeenteraadslid, werd voorgedragen als lid met raadgevende stem in
de Raad van Bestuur van I.V.M.
De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, werd benoemd tot gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van 28.03.2007 van I.V.M.
De heer Stefan Van Hee, gemeenteraadslid, werd benoemd tot plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van 28.03.2007 van I.V.M.
Er werd akte genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van 28.03.2007 en het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.
11. De heer Bart Van de Keere, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Werkgroep Sociale Huisvesting van Wooncentrum Meetjesland.
De heer Bart Van de Keere, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Woonraad van Wooncentrum
Meetjesland.
12. De heer Bart Van de Keere, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Algemene Vergadering van de vzw Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.
13. De heer Bart Van de Keere, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Algemene Vergadering van Volkshaard cvba.
14. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger
in de Algemene Vergadering van VVSG.
Mevrouw Els De Clercq, schepen, werd benoemd tot plaatsvervangende gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van VVSG.
15. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger
in de Algemene Vergadering van OVSG.

16. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, werd benoemd tot effectief lid in de stuurgroep van
Waterschap Krekenland.
Mevrouw Rosa De Schepper, schepen, werd benoemd tot plaatsvervangend lid in de
stuurgroep van Waterschap Krekenland.
17. Mevrouw Rosa De Schepper, schepen, werd benoemd tot effectief lid in de stuurgroep van
Waterschap Brugse Polders Oost.
Mevrouw Annick Willems, burgemeester, werd benoemd tot plaatsvervangend lid in de
stuurgroep van Waterschap Brugse Polders Oost.
18. De heer Jozef Van Braekel, gemeenteraadslid, werd benoemd tot effectief lid in de Algemene
Vergadering van Streekplatform+ Meetjesland.
Mevrouw Claudine Bonamie, gemeenteraadslid, werd benoemd tot adviserend lid in de
Algemene Vergadering van Streekplatform+ Meetjesland.
19. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger
in de Algemene Vergadering van ERSV.
20. Mevrouw Rosa De Schepper, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Algemene Vergadering van De Kringwinkel Meetjesland.
21. De heer Franky Cornelis, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger in
Toerisme Oost-Vlaanderen.
De heer Stefan Van Hee, gemeenteraadslid, werd benoemd tot plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in Toerisme Oost-Vlaanderen.
22. Mevrouw Rosa De Schepper, schepen, werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Algemene Vergadering van Regionaal Landschap Meetjesland.
De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, werd benoemd tot plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Regionaal Landschap
Meetjesland.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 MAART 2007
OPENBARE VERGADERING
1. De dienstjaarrekening 2006 van de kerkfabriek van ’s Gravenjansdijk werd gunstig
geadviseerd.
2. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd goedgekeurd.
3. Vanaf 01.04.2007 wordt een retributie geheven voor het afleveren door de toeristische dienst,
van wandel-, fiets-, autoroutes, thematochten, postkaarten, en andere.
Vanaf 01.04.2007 wordt een retributie geheven op het verstrekken van vastgoedinformatie en
de afgifte van kopieën van stedenbouwkundige, verkavelings- of milieuvergunningen
Vanaf 01.04.2007 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op:
a) de aanvraag tot een stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning
b) het starten van een openbaar onderzoek voor een stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunning
c) de aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel, een stedenbouwkundig attest of een
planologisch attest
d) de aanvraag tot milieuvergunning
e) de afgifte van een uittreksel uit het plannenregister
f) de afgifte van een uittreksel uit het vreemdelingenregister

4. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden vastgesteld voor het dichten van de kelder
van de gemeentelijke basisschool vestigingsplaats Sint-Laureins.
Raming: 8.000,00 euro, incl. btw
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
5. Voetbalplein de Goalgetters
6. De parkeerplaatsen op het Stee worden niet met 90° gedraaid
7. Verhuis KSA naar de oude voetbalkantine in Bentille
8. Omvorming Expresweg
9. Verbodsteken Sint-Jansstraat.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 APRIL 2007
OPENBARE ZITTING
1. De eindrekening van de aftredend penningmeester en het ontslag van beheer en teruggave
borgtocht van de gewezen penningmeester van de kerkfabriek H. Margaretha Sint-Margriete,
werden gunstig geadviseerd.
2. De dienstjaarrekeningen 2006 van de kerkfabrieken van:
a) Sint-Jan-Baptist Sint-Jan-in-Eremo
b) Sint-Laurentius Sint-Laureins
c) H. Margaretha Sint-Margriete
d) Sint-Niklaas Waterland-Oudeman
e) O.L.Vrouw Hemelvaart Watervliet
werden gunstig geadviseerd
3. Aan voetbalclub FC Goalgetters wordt een éénmalige toelage van maximum 2.500 euro
toegekend om het voetbalveld in de Celiekerkweg te nivelleren en gras in te zaaien.
4. Vanaf 01.05.2007 wordt een belasting geheven op de afgifte van allerhande administratieve
stukken.
5. Principieel akkoord om de straatnaam “Ter Vaerent” te geven aan de nieuw ontworpen
wegenis, gelegen aan de Kerkstraat te Waterland-Oudeman.
Er wordt een openbaar onderzoek ingesteld.
6. Principieel akkoord voor de aanleg van een vrijliggend dubbelrichting fietspad in de SintJansstraat, vanaf huisnummer 132 tot aan huisnummer 134 over een lengte van 500 meter.
7. Het voorontwerp inzake de aanleg drukriolering langsheen de gewestweg N434 Lege
Moerstraat – Hoogte – deel Moerstraat, werd goedgekeurd.
De plannen inzake de aanleg fietspaden Eeklo – Kaprijke – Sint-Laureins langsheen de
gewestweg N434 door de Afdeling Wegen en Verkeer, werden goedgekeurd.
8. De ontdubbeling van het waterleidingsnet in de Warande, geraamd op 19.000,90 euro, werd
goedgekeurd.

9. Er zal een gunningsprocedure worden georganiseerd voor een samengevoegde opdracht van
levering van aardgas ten behoeve van de gemeente en het OCMW voor hun gebouwen en
installaties.
10. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden vastgesteld voor het aanbrengen van een
toplaag sportvloer en nieuwe belijning in de sporthal te Sint-Laureins.
Raming: 28.500,00 euro, incl. btw
11. Er wordt een éénmalige toelating verleend aan de deelnemers van de kwarttriatlon om op
26.05.2007 van 12.30 tot 15.00 uur te zwemmen in de Boerekreek, nl. het gebied voor de
actieve recreatie, georganiseerd door het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum de
Boerekreek.
12. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, werd voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de
Raad van Bestuur van VVSG.
13. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, werd aangeduid als gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de Permanente Kamer voor Advies van Euregio Scheldemond.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
14. Aan de kruispunten Nieuwbedelf – Dorpsstraat, Smissestraat – Dorpsstraat en Calusstraat –
Ketterijstraat, worden geen verkeersspiegels geplaatst.
15. De spiegels die op verschillende kruispunten in Sint-Laureins staan zullen regelmatig
gecontroleerd worden en indien nodig terug goed afgesteld worden.
16. Er worden geen maatregelen genomen om de verkeersonveiligheid te verminderen in de
Eerstestraat die is ontstaan door de omleiding.
17. Fietslichtjes Tom Boonen.
18. Aanleg van gasleiding in het Mollekot en de Calusdijk.
19. De openingsuren van het kerkhof te Sint-Laureins worden niet gewijzigd.
20. Ruimtelijk uitvoeringsplan recreatiegebied voetbalterrein Sint-Margriete.
21. De kantine en douches/kleedkamers gelegen op het voetbalterrein te Sint-Margriete worden
niet vervangen.
22. Aan De Lijn zal een schrijven gericht worden om de bushalte aan de Molenstraat ter hoogte
van het Stee te verplaatsen of een strook te schilderen op de openbare weg.
23. Herstellingswerken kasseien aan het Stee – Kloosterstraat.
24. Er wordt een regeling van tijdelijk parkeren ingevoerd ter hoogte van de kiosk aan het Stee.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 MEI 2007
OPENBARE ZITTING
1. De begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2007 van de kerkfabriek H. Margaretha Sint-Margriete,
werd gunstig geadviseerd.

2. De uitbreiding van de openbare verlichting op het kruispunt Kerselaarstraat – Heistraat, werd
goedgekeurd.
Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 7.348,58 euro, incl. btw.
Aan Imewo wordt opdracht gegeven om deze werken uit te voeren.
3. Het bijplaatsen van lichtpunten op volgende locaties werd goedgekeurd:
- lichtpunt op het kruispunt Bellekensstraat – Wilhelmusstraat - Christoffelpolder
- lichtpunt aan woning Kleine Boterhoek 12
- lichtpunt aan woning Vluchtelingenstraat 3
De totale kosten worden geraamd op 1.579,50 euro, incl. btw.
Aan Imewo wordt opdracht gegeven om deze werken uit te voeren.
4. Het agendapunt betreffende de principebeslissing voor het uitvoeren van aanpassings- en
renovatiewerken in de Calusstraat, werd verworpen.
5. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden vastgesteld voor het leveren van één
ondergrondse glascontainer voor de dorpskern van Sint-Laureins.
Raming: 7.250,00 euro, incl. btw
6. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden vastgesteld voor het aankopen van een
warmwater hogedrukreiniger voor de technische dienst.
Raming: 2.500,00 euro, incl. btw
7. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden vastgesteld voor het aankopen van een popup stand.
Raming: 3.300,00 euro, incl. btw
8. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden vastgesteld voor het aankopen van een
digitaal fotokopieertoestel voor de gemeentelijke basisschool.
Raming: 6.000,00 euro, incl. btw
9. Vanaf 01.06.2007 wordt een subsidie toegekend voor de aanleg van een individuele
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie:
Voorwaarden:
- het betreft een sanering van huishoudelijk afvalwater van particuliere woningen
- het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put
- de installatie dient te bestaan uit een voorbehandeling en een bijkomende (biologische)
zuivering
- de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk
- het betreft een installatie met BENOR-certificaat
- het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden
De premie is éénmalig en bedraagt maximaal 1.000,00 euro, analysekosten inbegrepen. De
premie kan de helft van de bewezen kosten niet overschrijden.
In geval de kleinschalige waterzuivering wordt aangewend voor de sanering van het
afvalwater van meerdere woningen, kan de premie voor elk van deze woningen uitbetaald
worden op voorwaarde dat voor elk van deze woningen een aanvraagdossier wordt ingediend
en goedgekeurd.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 JUNI 2007
OPENBARE ZITTING
1. Het verslag over het beheer van de gemeente – dienstjaar 2006 werd medegedeeld.
2. De begrotingsrekening, balans en de resultatenrekening 2006 werden vastgesteld.

3. De principebeslissing werd getroffen voor het uitvoeren van aanpassings- en renovatiewerken
in de Calusstraat.
4. Er werd kennis genomen van de jaarrekening 2006 van het O.C.M.W.
5. Er werd gunstig advies verleend aan de begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2007 van de
kerkfabriek van:
A) O. L. Vrouw Hemelvaart Watervliet
B) O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen ‘s Gravenjansdijk.
6. De jaarrekening en het jaarverslag 2006 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse
Burensportdienst werden goedgekeurd.
7. De gemeente zal gronden aankopen te 9982 Sint-Laureins, Graafjansdijk, met een totale
oppervlakte van 7.465,67 m² voor het aanleggen van een speel- en sportterrein en
toegangsweg.
8. De gemeente zal gronden aankopen te 9988 Sint-Laureins, Molenstraat, met een totale
oppervlakte van 31 m² voor de aanleg van een fietspad.
9. Het ondergronds brengen van LS- en OV-netten en plaatsen nieuwe lichtmasten en
armaturen in de Molenstraat te 9988 Sint-Laureins werden goedgekeurd.
10. Aan de nieuwe wegenis gelegen aan de Kerkstraat te Waterland-Oudeman werd definitief
beslist om de naam “Ter Vaerent” toe te kennen.
11. De principebeslissing werd genomen voor de opmaak van:
- een algemene studie voor inventarisatie en ontwikkeling op termijn van de gemeentelijke
kerkhoven, met in het bijzonder aandacht voor een kinderbegraafplaats en foetusweide
- een studie voor het saneren van het gemeentelijk kerkhof te Watervliet.
12. De gemeenteraad zal deelnemen aan de gezamenlijke prijsvraag vanuit het Streekplatform+
Meetjesland om een gemeenschappelijke consultant aan te stellen voor het adviseren van
een intern controlesysteem voor de Meetjeslandse gemeenten.
13. De overeenkomst met de V.M.W. betreffende de uitbouw en beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel – takenpakket 2007 werd goedgekeurd.
14. De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2007-2008 van het gemeentelijk
basisonderwijs werden vastgesteld.
15. Het schoolwerkplan gewoon basisonderwijs met ingang van 01.09.2007 van het gemeentelijk
basisonderwijs werd goedgekeurd.
16. Het besluit van de burgemeester dd. 12.06.2007 betreffende de bestrijding van
processierupsen werd bekrachtigd.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
17. De gemeenteraad heeft geen principebeslissing genomen tot de collectieve aankoop, de
installatie en het beheer van de IBA’s door de gemeente Sint-Laureins.
18. Werken Bentille.
19. Warande 2.
20. Bijkomende halte belbus – Vlotweg.

21. De gemeenteraad heeft beslist dat er geen bijkomend lichtpunt wordt geplaatst ter hoogte van
Goochelaarstraat 37.
22. Plaatsen van paaltjes in Waterland-Oudeman.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2007
OPENBARE ZITTING
1. De deontologische code gemeenteraad werd vastgesteld.
2. Het managementteam werd opgericht.
3. De opdrachten voor werken, leveringen en diensten die worden beschouwd als opdrachten
van dagelijks bestuur, werden vastgesteld.
4. Het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 van het gemeentedecreet werd
vastgesteld.
5. De voorwaarden waaronder de ontvanger/financieel beheerder de visumplicht (de controle
bedoeld in artikel 160§2 van het gemeentedecreet) uitoefent, werden vastgesteld.
6. De voorwaarden en de wijze van gunning werden vastgesteld voor het aangaan van lening.
7. De voorwaarden en de wijze van gunning werden vastgesteld voor het aankopen van
sportmateriaal.
Raming: 8.470,00 euro, incl. btw
Financiering: eigen middelen
8. De principebeslissing werd getroffen voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de
Kantijnstraat.
9. De ICT-samenwerkingsovereenkomst met de provincie werd goedgekeurd.
10. De ‘samenwerkingsovereenkomst De Kringwinkel Meetjesland vzw met het gemeentebestuur
en het OCMW-bestuur van Sint-Laureins’ werd verlengd.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
11. Sociale huurwoningen: stand van zaken
12. Toewijzing sociale huurwoningen “ter Vaerent”
13. Tijdelijk parkeren Stee
14. Verbindingsweg Sint-Jansstraat/Zonnestraat
15. Snelheid verkeer in Molenstraat
16. Herstellen wegdek Riethul en Sleeuwstraat

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 OKTOBER 2007
OPENBARE VERGADERING
1. De begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2007 van volgende kerkfabrieken werden
goedgekeurd:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
B) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
2. Het meerjarenplan 2008-2013 en de strategische nota van volgende kerkfabrieken werden
goedgekeurd:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet
3. Er werd akte genomen van het budget 2008 van volgende kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet
4. Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst voor de bepaling van de kostenverdeling
per hoofdstuk inzake de aanleg drukriolering langsheen de gewestweg N434 Lege Moerstraat
– Hoogte – deel Moerstraat, werd goedgekeurd.
5. Het ontwerp werd goedgekeurd voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg
N456 Molenstraat en herstel wegdek in de zone van het aan te leggen fietspad.
Raming: 457.542,22 euro, incl. btw
6. Het ontwerp werd goedgekeurd voor het vernieuwen van het kruispunt en kasseien hoek
Bellekensstraat – Christoffelpolder – Wilhelmusstraat.
Raming: 196.906,99 euro, incl. btw
7. Het bijzonder bestek werd goedgekeurd voor de gezamenlijke aankoop van pompputten, de
plaatsing en indienststelling van pompen voor afvalwater drukriolering.
8. De deelname aan de projectvereniging Cultuuroverleg Meetjesland COMEET werd verlengd.
9. De principebeslissing werd genomen om een gemeentelijk behoefteonderzoek ouderen uit te
voeren in het voorjaar 2008. Het OCMW wordt aangeduid voor de concrete uitvoering van dit
onderzoek.
10. Er werd een gebruiksovereenkomst met het OCMW van Sint-Laureins afgesloten voor het
gebruiken van een deel van het gemeentehuis te Watervliet, Stee 3, als doorgangswoning.
Deze overeenkomst gaat in vanaf 01.10.2007 voor een periode van 9 jaar.
11. De heer Patrick De Greve werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer
Stefan Van Hee tot plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de Buitengewone
Algemene Vergadering van I.V.M. dd. 12.12.2007.
Er werd akte genomen van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
I.V.M. dd. 12.12.2007 en het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd
bepaald.
12. De statutenwijziging van IMEWO werd goedgekeurd.
De heer Patrick De Greve werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer
Jozef Van Braekel tot plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de Buitengewone

Algemene Vergadering van IMEWO dd. 17.12.2007.
Er werd akte genomen van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
IMEWO dd. 17.12.2007 en het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd
bepaald.
13. De verkoop van de 2.441 Telenet-aandelen die FINIWO voor de gemeente beheert, werd
goedgekeurd.
De heer Patrick De Greve werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer
Jozef Van Braekel tot plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone
Algemene Vergadering van FINIWO dd. 17.12.2007.
Er werd akte genomen van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
FINIWO dd. 17.12.2007 en het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd
bepaald.
14. Het gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein werd goedgekeurd.
15. De begrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 – gewone en buitengewone dienst dienstjaar 2007
werden vastgesteld.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
16. Voetbalplein Roal Benti
17. Evolutie gemeentelijke toelage aan de politiezone
18. Het beleid in verband met het antwoorden van brieven door de gemeentelijke instellingen
19. Kuisen gracht Smissestraat

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 NOVEMBER 2007
OPENBARE VERGADERING
1. Het bedrag van de investeringstoelage voor het jaar 2008 van de kerkfabriek Sint-Jan-inEremo werd aangepast in het meerjarenplan 2008-2013 en in het budget 2008.
Het bedraagt 15.000 euro.
2. Er werd akte genomen van de gemeenteraadsbesluiten van de gemeente Assenede dd.
25.10.2007 betreffende de goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013 en strategische
nota en aktename budget 2008 van de kerkfabriek van ’s Gravenjansdijk.
De gemeentelijke exploitatiebijdrage wordt vastgesteld op 1/6 van 12.957,00 euro = 2.159,50
euro.
De gemeentelijke investeringstoelage wordt vastgesteld op 1/6 van 93.170,00 euro =
15.528,33 euro.
3. De deontologische code lokale mandatarissen werd vastgesteld.
De deontologische code van de lokale mandatarissen, is het geheel van beginselen,
gedragsregels en gebruiken die de lokale mandatarissen, als leidraad nemen bij hun
dienstverlening aan de bevolking.
4. De formatie, het organogram en het administratief statuut van het gemeentepersoneel werden
gewijzigd.
Het betreft volgende functies:
- gemeentelijke milieu- en duurzaamheidsambtenaar- niveau A1a-3a - 38/38 prestaties

- boekhouder – niveau B1-3 – 19/38 prestaties
- werkleider – niveau B1-3 – 38/38 prestaties
- vakman – niveau D1-3 – 38/38 prestaties
5. De raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van 3de categorie gedurende het jaar
2008 van de Generale Vrije Polders, Isabellapolder en Slependammepolders, werd gunstig
geadviseerd.
Ramingsbedrag Generale Vrije Polders: 53.838,60 euro, incl. btw
Ramingsbedrag Isabellapolder: 7.120,26 euro, incl. btw
Ramingsbedrag Slependammepolders: 58.851,98 euro, incl. btw
6. Het ondergronds brengen van de ICS-netten van Telenet in de Molenstraat te Watervliet werd
goedgekeurd.
Raming: 12.897,53 euro, vrijgesteld van btw
Het ondergronds brengen van de ICS-netten van Telenet in de Lege Moerstraat te SintLaureins werd goedgekeurd.
Raming: 89.274,18 euro, vrijgesteld van btw
7. De convenant korte vervangingen voor de schooljaren vanaf 2007-2008 van de
Scholengemeenschap Meetjesland werd goedgekeurd.
8. Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan 2008-2013 werd goedgekeurd.
9. Het gemeentelijk bibliotheekbeleidsplan 2008-2013 werd goedgekeurd.
10. Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 werd goedgekeurd.
11. De heer Jozef Van Braekel werd benoemd tot gemeentelijke vertegenwoordiger en mevrouw
Els De Clercq tot plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de Buitengewone
Algemene Vergadering van Veneco² dd. 11.12.2007.
Er werd akte genomen van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Veneco² dd. 11.12.2007 en het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd
bepaald.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 20 DECEMBER 2007
OPENBARE VERGADERING
1. Het gemeentelijk sportbeleidsplan 2008-2013 werd goedgekeurd.
2. Het gemeentelijk jeugdbeleidsplan 2008-2010 werd goedgekeurd.
3. Het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Lokaal Bedrijventerrein en Recreatiegebied” en
onteigeningsplan werden voorlopig vastgesteld.
4. Er werd principieel beslist tot het geven van de naam “Singelken” aan de nieuwe wegenis en
het lokaal bedrijventerrein en recreatiegebied gelegen aan de Goochelaarstraat te SintLaureins.
5. De samenwerkingsovereenkomst met VETAS vzw inzake ophalen en bewaren van gevonden
dieren werd goedgekeurd.
6. De hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone Meetjesland werd hernieuwd.
Deze overeenkomst gaat in vanaf 01.01.2008.

7. Er werd kennis genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2007 van het O.C.M.W.
8. Het meerjarenplan 2008-2010 van het O.C.M.W. werd goedgekeurd.
9. Er werd kennis genomen van het O.C.M.W.-budget 2008.
10. De bijlage 1 bij de saneringsovereenkomst VMW/Gemeente overeenkomstig artikel 6 bis §3
van het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending,
werd goedgekeurd.
De bijdrage voor opvang en transport (BOT) van het van abonnees van de VMW afkomstige
afvalwater wordt vastgelegd op het maximaal decretaal toegestaan tarief met ingang van 01
januari 2008.
De vergoeding aan te rekenen aan de eigen waterwinners (VEW) als bijdrage in de kosten
voor het opvangen en transporteren van huishoudelijke afvalwater wordt vastgelegd op het
maximaal decretaal toegestaan tarief met ingang van 01 januari 2008.
11. De dotaties met betrekking tot het fiscale dienstjaar 2008 voor de politiezone Meetjesland
Centrum werden goedgekeurd.
Bedrag: 508.495,45 euro.
12. Volgende belastingen worden geheven:
- Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting: 7 % voor het dienstjaar 2008
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 1.200 opcentiemen voor de periode van
01.01.2008 tot en met 31.12.2008
- Algemene gemeentebelasting gezinnen: 50,00 euro per gezin per jaar voor de periode van
01.01.2008 tot en met 31.12.2008
- Gemeentebelasting op de tweede verblijven: 425,00 euro per tweede verblijf per jaar voor de
periode van 01.01.2008 tot en met 31.12.2013
- Gemeentebelasting op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen: 38,00 euro per jaar voor
de periode van 01.01.2008 tot en met 31.12.2013.
Voor de periode van 01.01.2008 tot en met 31.12.2013 wordt een toelage van 12,50 euro,
zijnde een verminderd tarief van de belasting op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen
toegekend aan volgende bevolkingscategorieën:
- de gezinnen waarvan één van de gezinsleden minstens 66% mindervalide is en de gezinnen
met minstens 3 kinderen ten laste (gehandicapt kind telt dubbel) – op basis van het inkomen
- een referentiepersoon die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt op 01.01.2008.
Voor de periode van 01.01.2008 tot en met 31.12.2013 wordt een toelage van 38,00 euro op
het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen toegekend aan:
- referentiepersonen die verblijven en ingeschreven zijn in het OCMW-rustoord
- referentiepersonen die verblijven en ingeschreven zijn in erkende service-flats voor
bejaarden.
13. De gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2008 werden
vastgesteld.
14. Het meerjarig financieel beleidsplan 2008-2012, de beleidsnota en het budget 2008 werden
vastgesteld.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
15. Er wordt geen gelijkaardig bedrag aan schuldafbouw gereserveerd op de gemeentebegroting
voor de financiering van de IBA’s.
16. Postkantoor Sint-Laureins
17. Het kerkhof te Sint-Laureins wordt van begin november tot eind maart niet gesloten om
17u30.
De regeling tot 16u30 blijft behouden.

18. Herstellen van de graven op het kerkhof te Bentille
19. Gemeentepersoneel: regeling bij langere afwezigheid
20. Maatregelen voor verkeersveiligheid Ketterijstraat - Mariapolderdijk
21. Lichtplan
22. Vergadering over de Munte
23. Sensibilisering rond baarmoederhalskanker
24. Verbreding van het Schipdonkkanaal.

