OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 JANUARI 2008

OPENBARE VERGADERING
1. Het addendum bij de Ovinob samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Laureins
en de provincie Oost-Vlaanderen van de P.O.B. werd goedgekeurd.
2. De deontologische code voor het gemeentepersoneel werd vastgesteld.
3. Het wegtracé voor een private verkaveling tussen de Ketterijstraat, het Stee, het gemeentelijk
speelplein en de Jeronymus Lauwerijnstraat werd goedgekeurd.
4. Er werd principieel beslist tot grondruil van percelen grond te 9988 Sint-Laureins, sectie B,
nrs. 61/deel, 652e/deel en 629m/deel voor de realisatie van bovenvermelde private
verkaveling.
5. Er werd principieel beslist tot renovatie van de schoolsite, Stee 9, 9988 Sint-Laureins.
6. De lastvoorwaarden en gunningswijze werden goedgekeurd voor de aankoop van
informaticamateriaal voor de gemeentelijke basisschool en de gemeentelijke diensten.
Raming: 16.000,00 euro, incl. btw
Financiering: eigen middelen
Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
7. De lastvoorwaarden en gunningswijze werden goedgekeurd voor de aankoop van
nadarafsluiting.
Raming: 10.000,00 euro, incl. btw
Financiering: eigen middelen
Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
8. Het ontwerp en plannen inzake de aanleg drukriolering en fietspad langsheen de gewestweg
N434 Lege Moerstraat – Hoogte – deel Moerstraat, werden goedgekeurd.
Raming ten laste van Sint-Laureins: 670.475,68 euro, incl. btw, waarvan 538.500,68 euro,
incl. btw voor 100 % subsidieerbaar
Financiering: eigen middelen en toelage
De werken worden uitgevoerd door de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
9. De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van 5 sociale woningen in de
Rommelsweg te Sint-Laureins, werd goedgekeurd.
De kosten zijn ten laste van de sociale huisvestingsmaatschappij.
10. Het aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg ter gelegenheid van het invoeren van een snelheidsbeperking tot 70 km/uur op de N456
(Ketterijstraat) vanaf kmp. 25,2 tot aan het verkeersbord bebouwde kom en vice versa, werd
goedgekeurd.
11. Er wordt voor een termijn van 01.02.2008 tot en met 31.12.2013 een gemeentebelasting
gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van afvalstoffen achtergelaten op nietreglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten.
12. Het voorstel van statutenwijziging van Veneco² werd goedgekeurd:
De heer Jozef Van Braekel, gemeenteraadslid, werd aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 20.03.2008
Mevrouw Els De Clercq, schepen, werd aangewezen als plaatsvervanger in de Buitengewone
Algemene Vergadering van Veneco² van 20.03.2008.
Er werd akte genomen van de agenda van bovenvermelde vergadering en het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.

Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
13. Eerstestraat
14. Warande 2
15. De ondergrondse glascontainers op het gemeenteplein Sint-Laureins worden onderverdeeld
in twee compartimenten voor wit glas en twee compartimenten voor gekleurd glas. De firma
die instaat voor de ophaling van het glas zal een extra ophaalronde doen.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 FEBRUARI 2008

OPENBARE VERGADERING
1. Het Streekpact Meetjesland, Leiestreek en Schelde werd goedgekeurd.
2. De lastvoorwaarden en gunningswijze werden goedgekeurd voor het vervangen van de ramen
in de kelderverdieping van het gemeentehuis te Sint-Laureins en in de gang van de school te
Sint-Laureins.
Raming: 17.000,00 euro, incl. btw
De financiering zal gebeuren met eigen middelen.
3. Principieel akkoord om over te gaan tot de onderhandse aankoop van de kantine, voetbalveld
en aanpalende gronden te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat, met een totale oppervlakte van ±
2 ha.
De heer Alfons Loontjens, notaris, Nieuwstraat 22, 8870 Izegem, wordt aangeduid om het
dossier samen te stellen en de authentieke akte te verlijden namens de gemeente.
4. Principieel akkoord tot de renovatie van de kantine op het voormalig voetbalterrein te 9982
Sint-Laureins, Graafjansdijk.
5. Het ontwerp bestaande uit grondplan, meetstaat en raming inzake de omgevingsaanleg
culturele site te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 22, wordt goedgekeurd.
Raming: 45.238,17 euro, excl. btw of 54.738,19 euro, incl. 21% btw.
De fiinanciering zal gebeuren met eigen middelen.
6. Het ontwerp inzake de aanleg milieupark en bestaande uit:
dossier infrastructuurwerken milieupark en technische dienst
dossier controle registratie (DIFTAR) milieupark
wordt goedgekeurd.
De raming van deze werken is vastgesteld als volgt:
- infrastructuurwerken milieupark en technische dienst: 1.442.759,84 euro, incl. btw,
- diftar: 72.600 euro, incl. btw
De financiering zal gebeuren met een lening en toelage.
7. Er werd een retributiereglement goedgekeurd op de toegang tot en de aanbreng van
afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark.
8. Er zal een jaarlijkse tegemoetkoming onder de vorm van vuilniszakken en P.M.D.-zakken
toegekend worden aan een onthaalouder of crèche die onder toezicht staat van Kind en
Gezin.
9. De politieverordening betreffende de kreken die gehuurd worden door de Provinciale
Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen werd goedgekeurd.

10. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, werd aangewezen tot gemeentelijke
vertegenwoordiger en mevrouw Verstrynge – Cools Martine, gemeenteraadslid, werd
aangewezen als plaatsvervanger in de algemene vergadering van VZW Centrum voor
Basiseducatie Gent.
11. De overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Sint-Laureins: verdere ter
beschikkingstelling van het ingezet personeel in het kader van de veralgemening van de
uitreiking van de elektronische identiteitskaart werd goedgekeurd.
12. De feestdag Hemelvaartsdag wordt voor het jaar 2008 vastgelegd op vrijdag 2 mei 2008.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
13. Rooien van bomen.
14. Plaatsen van meer vuilnisbakken.
15. Financiering vanuit de gemeenten voor het Meetjesland.
16. Verkeerssituatie aan gemeenteschool Watervliet.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 MAART 2008

OPENBARE VERGADERING
1. Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) van de gemeente Sint-Laureins werd
goedgekeurd.
2. Principieel akkoord tot het oprichten van een Sociaal Huis/Sociaal Administratief Centrum.
De locatie van het gebouw zal zich situeren in de zone tussen gemeentehuis – gemeentelijke
basisschool – Roelandshof – sporthal – ruimte achter pastorie.
3. De lastvoorwaarden en gunningswijze werden goedgekeurd voor de inrichting van het gebouw
culturele site:
A) Klankinstallatie
Raming: 7.850,00 euro, incl. btw
B) Keuken en bar
Raming: 18.000,00 euro, incl. btw
C) Lichtinstallatie
Raming: 11.250,00 euro, incl. btw
D) Meubilair
Raming: 32.500,00 euro, incl. btw
De financiering zal gebeuren met eigen middelen en subsidies vanuit het PDPO-project
“Sentse cultuur in beweging”.
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
4. De lastvoorwaarden en de gunningswijze werden goedgekeurd voor het gemeentelijk archief:
A) Opschonen en ordenen
Raming: 20.000,00 euro, incl. btw
B) Aankoop vaste rekken
Raming: 10.000,00 euro, incl. btw
De financiering van zal gebeuren met eigen middelen.
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

5. Principieel akkoord tot verbreding en verdieping van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
Het bestaande mobiliteitsplan dient geactualiseerd te worden Er zal hiervoor een studiebureau
aangesteld worden.
6. Het aangepast ontwerp van zoneringsplan werd goedgekeurd.
De opmaak van het zoneringsplan heeft als randvoorwaarde de verbetering van de huidige
waterkwaliteit.
7. Het takenpakket 2008 werd goedgekeurd in uitvoering van de overeenkomst VMW – SintLaureins voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet.
8. Er werd definitief beslist tot het geven van de naam “Singelken” aan de nieuwe wegenis en
het lokaal bedrijventerrein en recreatiegebied, gelegen aan de Goochelaarstraat te 9980 SintLaureins.
9. Volgende betrekkingen werden vacant verklaard met het oog op een vaste benoeming op
01.01.2009 in het gemeentelijk basisonderwijs:
- twee betrekkingen met fulltime prestaties van leerkracht in het kleuteronderwijs,
- één betrekking met 10/36 prestaties van zorgcoördinator.
Aangevraagd agendapunt door de fractie Samen:
10. RUP Lokaal Bedrijventerrein en Recreatiegebied.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 APRIL 2008

OPENBARE VERGADERING
1. De uitbreiding van het waterleidingsnet voor aansluiting van de woningen Drijdijk 3, 9988 SintLaureins, Nieuwbedelf 24, 9980 Sint-Laureins en Wulfsweg 1, 9980 Sint-Laureins, waarvan de
totale kostprijs wordt geraamd op 66.490,20 euro, werd goedgekeurd.
Aan V.M.W. wordt opdracht gegeven om deze werken te laten uitvoeren.
Deze werken te financieren als volgt:
60% ten laste van V.M.W. en 40% of 26.596,08 euro ten laste van de gemeente. Hiervoor
wordt beroep gedaan op de autonome investeringskredieten – huidige provisie = 43.026,07
euro.
2. De uitbreiding van waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de
Ketterijstraat werd goedgekeurd.
De kosten zijn volledig ten laste van de verkavelaar.
3. De samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest inzake de aanleg gescheiden
rioleringsstelsel (2 DWA) in Groeneweg, Comercaatsweg en Vlamingstraat, werd
goedgekeurd.
Voorwerp van de overeenkomst:
Werken uit te voeren door de gemeente:
• aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Groeneweg, Comer-Graafjansdijk,
Comercaatsweg,
• DWA-riolering en aandeel (pro rata van toevoerende verharde oppervlakte
gemeentewegen en woningen) in de aanleg van de RWA-riolering in de
Vlamingstraat.
Werken uit te voeren door het Vlaams gewest:

de wegeniswerken in het kader van het structureel onderhoud op de N455
(Vlamingstraat) in de zone van de aanleg van een nieuwe riolering gelegen tussen de
Dorpsstraat en het Leopoldkanaal,
• aandeel (pro rata van toevoerende verharde oppervlakte wegenis) in de aanleg van
de RWA-riolering op het voormelde wegvak in de Vlamingstraat.
4. Het reglement met betrekking tot de organisatie van kermisactiviteiten op openbare kermissen
werd goedgekeurd.
•

5. Het reglement met betrekking tot de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar
domein buiten de openbare markten werd goedgekeurd.
6. De onderhandse aankoop van de kantine, voetbalveld en aanpalende gronden te 9988 SintLaureins, Veldstraat, sectie B, nrs. 615/A/2, 615/B/2, 615/E, 615/F en deel van nrs. 615/C en
615/D - groot 1ha 99a 51ca, werd goedgekeurd.
De gemeente zal dit onroerend goed aankopen tegen de prijs van 74.369 euro en onder de
voorwaarden opgesomd in het ontwerp van authentieke akte.
De gemeente zal het goed aankopen om het een bestemming van openbaar nut te geven.
De financiering: zal gebeuren met eigen middelen.
7. Artikel 5 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.01.2008 inzake de vestiging van de
belasting op het sluikstorten voor een termijn van 01.02.2008 tot en met 31.12.2013, werd
aangepast.
8. Aan voetbalclub FC De Goalgetters wordt een toelage van 1.250 euro toegekend om het
voetbalveld in de Celiekerkweg te nivelleren en gras in te zaaien.
Er dient een officiële factuur te worden voorgelegd.
9. Het bestek werd goedgekeurd inzake de gezamenlijke aankoop elektriciteit aan gebouwen en
installaties en openbare verlichting.
Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW Sint-Laureins op 10.04.2008 om voor
rekening van het OCMW Sint-Laureins, een gunningsprocedure te organiseren voor de
levering van elektriciteit conform het door het OCMW Sint-Laureins goedgekeurde bestek.
Een gunningsprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van
elektrische energie ten behoeve van de gemeente en het O.C.M.W. en voor de openbare
verlichting voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract
tot 31 december 2011.
De hoeveelheid groene energie wordt bepaald op 20 % van de elektriciteit die de leverancier
jaarlijks levert.
10. De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van een fotokopieertoestel voor de
gemeentelijke basisschool werd goedgekeurd.
Raming: 6.000,00 euro, incl. btw
De financiering zal gebeuren eigen middelen.
11. Het aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg ter gelegenheid van het invoeren van een snelheidsbeperking tot 70 km/uur op de N456
(Ketterijstraat) vanaf kmp. 25,2 tot aan het verkeersbord bebouwde kom, en vice versa, werd
goedgekeurd.
12. De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, werd aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger en de heer Stefan Van Hee, gemeenteraadslid, werd aangewezen als
plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van I.V.M. dd. 11.06.2008.
Er werd akte genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van I.V.M. van
11.06.2008 en het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.
13. De kapitaalsverhoging Publi-T van FINIWO werd goedgekeurd.
De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, werd aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger en de heer Jozef Van Braekel, gemeenteraadslid, werd aangewezen als
plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van FINIWO dd. 23.06.2008.

Er werd akte genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van FINIWO dd.
23.06.2008 en het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.
14. Aan het Provinciaal Raadgevend Comité wordt volgend advies uitgebracht over de territoriale
afbakening van de brandweerzones binnen de provincie:
behoud van de huidige zes hulpverleningszones: Centrum, Meetjesland, Oost, Vlaamse
Ardennen, Waasland en Zuid-Oost.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
15. Het agendapunt inzake de inname van een standpunt door Sint-Laureins tegen de mogelijke
verbreding van het Schipdonkkanaal, werd verworpen.
16. De gronden (richting centrum) naast het voetbalterrein van VK Watervliet worden niet als
recreatiegebied ingekleurd en worden niet aangekocht door de gemeente.
17. De gemeenteraad van Sint-Laureins vraagt de voorzitter van de Politieraad om een
gezamenlijk politiebeleid uit te werken in overleg met de twee andere gemeenten.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 MEI 2008

OPENBARE VERGADERING
1. Het gemeentelijk sportbeleidsplan 2008-2013 werd aangepast.
2. De aansluiting op het waterleidingsnet te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 22, werd
goedgekeurd.
De totale kostprijs wordt geraamd op 4.053,97 euro.
Voor de financiering van deze werken wordt beroep gedaan op de autonome
investeringskredieten.
3. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Lokaal Bedrijventerrein en recreatiegebied’ en
onteigeningsplan werd definitief vastgesteld.
4. De gemeente treedt toe tot het lokaal pact met de Vlaamse regering.
5. Er wordt een toelage van 1.000 euro toegekend voor de organisatie van het toeristisch
evenement ‘1000 zonnen’ in Eeklo en Sint-Laureins op 24.08.2008
Er wordt een toelage van 1.203,33 euro toegekend voor de organisatie van de
zomerzoektocht Davidsfonds 2008.
6. De nieuwe salarisschaal van de gemeentesecretaris en financieel beheerder werd
vastgesteld.
7. De heer Jozef Van Braekel, gemeenteraadslid, werd aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Veneco² van 29.05.2008.
Mevrouw Els De Clercq, schepen, werd aangewezen als plaatsvervangend gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Veneco² van 29.05.2008.
Er werd akte genomen van de agenda van de Algemene Vergadering en het stemgedrag van
de gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.
8. De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, werd aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van IMEWO van 23.06.2008.
De heer Stefan Van Hee, gemeenteraadslid, werd aangewezen als plaatsvervangend
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van IMEWO van 23.06.2008.

Er werd akte genomen van de agenda van de Algemene Vergadering en het stemgedrag van
de gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 JUNI 2008

OPENBARE VERGADERING
1. Er werd gunstig advies uitgebracht over de rekeningen dienstjaar 2007 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
F) Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen van ‘s Gravenjansdijk
2. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Recreatiegebieden’ werd voorlopig vastgesteld.
In concreto gaat het over de herbestemming van 4 zonevreemde speel- en voetbalterreinen
(namelijk te Watervliet, Sint-Margriete, Bentille en Sint-Jan-in-Eremo) en de zonevreemde
camping De Soetelaer.
3. De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2008-2009 van het Gemeentelijk
Basisonderwijs werden vastgesteld.
4. Er werd een retributiereglement vastgesteld voor inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs
met ingang van het schooljaar 2008-2009.
5. Er werd kennis genomen van de haalbaarheidsstudie Seine-Schelde-West
6. Het verslag over het beheer van de gemeente – dienstjaar 2007 werd besproken
7. De begrotingsrekening, balans en resultatenrekening 2007 werden vastgesteld
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
8. Er werd niet beslist over de vraag tot intrekking van de boetes die zijn uitgedeeld aan de
Boterhoek
9. Standpunt gemeentebestuur i.v.m. Schipdonkkanaal.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

OPENBARE VERGADERING
1. Er werd kennis genomen van de Jaarrekening 2007 van het OCMW
2. De koepelmodule 43014/1B/1b en de module 1b behorende bij de moederconvenant 43014/0
betreffende de bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd goedgekeurd en
ondertekend.

3. Het collegebesluit dd. 02.07.2008 betreffende het principieel akkoord met het plaatsen door
Imewo van een hoogspanningscabine voor de aanleg van de KWZI en voor het pompgemaal
in de Blekkersdijk te Watervliet, werd bekrachtigd.
De totale kostprijs bedraagt 10.845,46 euro, incl. btw, te verdelen volgens volgende
verdeelsleutel:
- Aquafin 55 %
- Gemeente en Generale Vrije Polders 45 %
4. Principieel akkoord voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de
Jeronimuspolderdijk, deel Watervlietsesteenweg en deel Appelstraat.
Het college van burgemeester en schepenen werd gemachtigd om:
a) een ontwerper,
b) een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking
c) een bodemsaneringsdeskundige
aan te stellen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
5. Het ontwerp bestaande uit plannen, bestek en raming inzake de bouwwerken van de
technische dienst, Sint-Jansstraat 14, 9982 Sint-Laureins, werd goedgekeurd.
Raming: 564.484,08 euro, excl. btw
Wijze van gunning: openbare aanbesteding
Financiering: met een lening
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
6. Er zal niet worden overgegaan tot aankoop en beheer door de gemeente van de IBA’s.
7. Warande 2
8. Verbreding Schipdonkkanaal.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 OKTOBER 2008

OPENBARE VERGADERING
1. Plaatsen van watergreppels in de Mariapolderdijk. – Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Werden goedgekeurd.
Raming: 35.000,00 euro, incl. btw
Financiering: eigen middelen
Wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Overgemaakt aan de financiële dienst.
2. Leveren en plaatsen van een hoogspanningscabine in de Blekkersdijk.
Werd goedgekeurd.
Raming: 67.007,00 euro, excl. btw, te verdelen volgens volgende verdeelsleutel:
- Aquafin 55 %
- Gemeente en Generale Vrije Polders 45 %
Overgemaakt aan Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en aan de financiële dienst
3. Gebruikersreglement voor het gebruik van de gemeentelijke culturele infrastructuur.
Werd goedgekeurd.
4. Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.
Werd goedgekeurd.

Overgemaakt aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, 2e directie, dienst 24,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
5. Streekplatform+ Meetjesland. – Regionale visie hernieuwbare energie.
Werd goedgekeurd.
Overgemaakt aan Streekplatform+ Meetjesland, Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo.
6. Opdrachthoudende vereniging IVM. – Buitengewone Algemene Vergadering 10.12.2008:
A) Benoeming gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
- gemeentelijke vertegenwoordiger: de heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen
- plaatsvervanger: de heer Stefan Van Hee, gemeenteraadslid
Overgemaakt aan IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo, aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
Er werd akte genomen van de agenda en het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger werd bepaald.
Overgemaakt aan IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo, aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
7. Politiezone Meetjesland Centrum. – Dotatie met betrekking tot het fiscale dienstjaar 2008. –
Aanpassing.
De dotaties van de gemeente Sint-Laureins voor de begroting 2008 van de politiezone
Meetjesland-Centrum wordt, overeenkomstig de goedgekeurde verdeelsleutel, verhoogd met
25.424,77 euro.
De totale dotatie voor het dienstjaar 2008 wordt vastgesteld op 533.920,22 euro.
Overgemaakt aan volgende diensten:
- politiezone Meetjesland Centrum, Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo
- per aangetekend schrijven aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, 2e directie –
dienst 24: lokale besturen – fiscaliteit, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
8. Vaststellen van de aanvullende lijst gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor
het dienstjaar 2008.
Werd vastgesteld
Overgemaakt aan volgende diensten:
- Vlaams ministerie van Bestuurszaken, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en
Provinciale Besturen, Financiën en Personeel, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 70,
1000 Brussel
- de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, 5e directie – afdeling 52, Gouvernementstraat 1,
9000 Gent
9. Vaststellen van de budgetwijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst dienstjaar
2008.
Werd vastgesteld
Overgemaakt aan volgende diensten:
- Vlaams ministerie van Bestuurszaken, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en
Provinciale Besturen, Financiën en Personeel, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 70,
1000 Brussel
- de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, 5e directie – afdeling 52, Gouvernementstraat 1,
9000 Gent

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 NOVEMBER 2008

OPENBARE VERGADERING
1. Er werd gunstig advies uitgebracht aan de ramingen van de uit te voeren werken aan
waterlopen van derde categorie voor het dienstjaar 2009 van volgende polders:
A) Generale Vrije Polders: ramingsbedrag: 48.413,44 euro
B) Isabellapolder: ramingsbedrag: 7.120,26 euro
C) Slependammepolders: ramingsbedrag: 42.214,96 euro
2. De gewijzigde meerjarenplannen 2008-2013 van volgende kerkfabrieken werden
goedgekeurd:
A) Sint-Jan-Baptist
B) Sint-Laurentius
C) Heilige Margaretha
D) Sint-Niklaas
E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
3. De budgetwijzigingen dienstjaar 2008 werden goedgekeurd van volgende kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist: budgetwijzigingen nrs. 1 en 2
B) Heilige Margaretha: budgetwijzing nr. 1
Er werd akte genomen van de budgetwijziging dienstjaar 2008 van volgende kerkfabriek:
C) Sint-Laurentius: budgetwijziging nr. 1
4. Er werd akte genomen van de budgetten 2009 van volgende kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist
B) Sint-Laurentius
C) Heilige Margaretha
D) Sint-Niklaas
E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
5. Er werd akte genomen van de gemeenteraadsbeslissing van Assenede dd. 02.10.2008
betreffende de aktename van de budgetwijziging 2008 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen van ’s Gravenjansdijk.
Er werd akte genomen van de gemeenteraadsbeslissing van Assenede dd. 06.11.2008
betreffende de aktename van het budget 2009 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen van ‘s Gravenjansdijk.
6. Het ontwerp inzake de aanleg riolering en uitvoeren wegenwerken in de wijk Bentille – Deel B:
Sint-Jansstraat, Vlasgaard en Warande, werd goedgekeurd.
7. Een perceel grond gelegen te 9988 Sint-Laureins, Molenstraat, sectie B, deel nr. 188/L met
een oppervlakte van 41 m² 20 dm² zal worden aangekocht tegen de prijs van 6.180,00 euro.
De gemeente zal vermeld goed aankopen voor grondinneming voor de aanleg van een
fietspad.
8. Het takenpakket 2009 van de overeenkomst met VMW betreffende de uitbouw en het beheer
van het gemeentelijk rioleringsstelsel werd goedgekeurd.
9. De kosteloze wegovername te 9988 Sint-Laureins, Ter Vaerent, werd goedgekeurd.
10. De overdracht van het distributienet gas door de gemeente aan Imewo in de verkaveling met
2 loten te 9980 Sint-Laureins, Moershoofde, werd goedgekeurd.
11. Het jaarverslag 2007-2008 en de jaarrekening van de Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland werd goedgekeurd.
12. De statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang werden goedgekeurd.

13. Sport:
A) De statuten van de sportraad Sint-Laureins werden goedgekeurd.
B) Het erkenningsreglement voor sportverengingen werd goedgekeurd.
C) Het subsidiereglement van de sportverenigingen in het kader van “Sport Voor Allen” werd
goedgekeurd
D) Het aanvullend hoofdstuk bij het Sportbeleidsplan 2008-2013 ter verkrijging van de
impulssubsidies en subsidiereglement werd goedgekeurd.
14. De heer Jozef Van Braekel, gemeenteraadslid, werd aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 10.12.2008,
mevrouw Els De Clercq, schepen, werd aangewezen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Er werd akte genomen van de agenda van de vergadering en het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.
15. De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, werd aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 15.12.2008,
de heer Jozef Van Braekel, gemeenteraadslid, werd aangewezen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Er werd akte genomen van de agenda van de vergadering en het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.
16. De heer Patrick De Greve, voorzitter OCMW-schepen, werd aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO van 22.12.2008,
de heer Jozef Van Braekel, gemeenteraadslid, werd aangewezen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Er werd akte genomen van de agenda van de vergadering en het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger werd bepaald.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
17. Warande 2
18. Politiereglement en GAS
19. Politiebegroting
20. Heraanplanten gerooide bomen in Sint-Laureins
21. Schipdonkkanaal
22. Veiligheid fietspad Oudemansdijk/Meuleken
23. Ontregelde spiegel aan de Leemweg met de Moershoofdeweg

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 DECEMBER 2008

OPENBARE VERGADERING
1. De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt vastgesteld. Deze gaat in op 01
januari 2009.
2. Er wordt een principebeslissing genomen om de eindejaarstoelage 2008 van het
gemeentepersoneel te verhogen met 250 euro bruto voor de personeelsleden van niveau C, D
en E.

3. Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Schepper’ wordt voorlopig
vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren
van het openbaar onderzoek en de verdere procedurele opvolging zoals bepaald in het artikel
49 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
4. Voor het gemeenschapscentrum werd een reglement van beheersorgaan goedgekeurd. Het
beheersorgaan zal samengesteld worden uit:
- vertegenwoordigers van de diverse fracties in de gemeenteraad,
- vertegenwoordigers van het Cultureel Adviesorgaan,
- vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen of als gebruiker.
5. In de Sint-Jansstraat zijn het laagspanningsnet en het openbaar verlichtingsnet nog
bovengronds aangelegd. Naar aanleiding van het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in
Bentille o.a. in de Sint-Jansstraat zullen deze netten ondergronds worden gelegd. Tevens
zullen de verlichtingspalen worden vervangen. De werken worden geraamd op 85.695,62
euro, vrij van btw, voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet en openbaar
verlichtingsnet en op 61.840,07 euro incl. 21% btw voor het leveren, plaatsen en aansluiten
van de openbare verlichtingspalen. Imewo zal deze werken uitvoeren.
6. De budgetwijziging nr. 1 van het OCMW budget 2008 werd goedgekeurd door de OCMW-raad
in zitting van 13.11.2008. De gemeenteraad neemt kennis van deze budgetwijziging. De
gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2008 blijft ongewijzigd.
7. Het budget 2009 van het OCMW werd goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van
13.11.2008. De gemeenteraad neemt kennis van het budget. De gemeentelijke bijdrage voor
het jaar 2009 wordt vastgesteld op 627.425 euro.
8. Door de voorzitter-burgemeester wordt het besluit dd. 25.11.2008 van de heer Gouverneur
van Oost-Vlaanderen medegedeeld waarbij de begrotingsrekening en jaarrekening 2007 van
de gemeente werd goedgekeurd.
9. Voor het dienstjaar 2009 worden volgende gemeentebelastingen gevestigd:
- 7% aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting,
- 1200 opcentiemen op de onroerende voorheffing.
10. Voor de werking van de politiezone Meetjesland-centrum keurt de gemeenteraad de dodatie
goed voor het jaar 2009 voor een bedrag van 577.497,99 euro.
11. De gemeenteraad stelt de lijst van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor
het jaar 2009 vast voor een totaal bedrag van 246.506 euro. In dit bedrag zijn o.a. volgende
toelagen opgenomen:
- oudercomités: 300 euro
- jeugdverenigingen: 5.555 euro
- culturele verenigingen: 24.250 euro
- feestelijke plechtigheden: 15.895 euro
- sportverenigingen: 36.095 euro
- instellingen met sociale kenmerken: 10.093 euro
- instellingen voor sociale en preventieve geneeskunde: 2.550 euro
12. De gemeenteraad stelt het meerjarig financieel beleidsplan 2009-2013, de beleidsnota 2009
en het budget 2009 vast. Het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst bedraagt
2.386.960,50 euro. In de buitengewone dienst worden 7.345.224 euro uitgaven voorzien.
13. De gemeenteraad benoemt in vast verband volgende personeelsleden van het gemeentelijk
basisonderwijs:
- twee leerkrachten kleuteronderwijs met 24/24 prestaties per week,
- één zorgcoördinator met 10/36 prestaties per week.

