OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009

OPENBARE VERGADERING
1. Er werd gunstig advies verleend aangaande de verschuldigde gemeentelijke bijdrage aan de
brandweerdienst voor de jaren 2005 en 2006, zijnde 144.826 euro voor 2005 en 149.824 euro
voor 2006.
2. De lastvoorwaarden en gunningswijze werden goedgekeurd voor de aankoop van:
A) computers en laserprinter
Raming: 8.000,00 euro
Financiering: met eigen middelen
Wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
B) beamers en laptop
Raming: 4.600,00 euro
Financiering: met eigen middelen
Wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
3. De lastvoorwaarden en gunningswijze werden goedgekeurd voor de aankoop van:
A) dienstvoertuig
Raming: 15.000,00 euro
Financiering: met eigen middelen
Wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
B) bestelwagen met open laadbak - kipbak
Raming: 35.000,00 euro
Financiering: met eigen middelen
Wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
4. Het schilderen van lichtmasten op verschillende locaties werd goegekeurd.
Raming: 20.860,27 euro, incl. btw – ten laste van de gemeente
Financiering: met eigen middelen
Aan Imewo wordt opdracht gegeven om deze werken uit te voeren
5. 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 50 km/uur in de
Mariapolderdijk vanaf de N456 tot aan de Lathouwerstraat en vice versa werd goedgekeurd.
6. Er wordt ingestemd met de verlenging van de projectvereniging Regionale Jeugddienst
Meetjesland voor de termijn van 3 jaar, uiterlijk tot 4 maart 2012.
Een jaarlijkse bijdrage van 2 500 euro zal worden voorzien in het budget en dit tot en met
2011.
7. Toegetreden tot de ‘Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland’.
De samenwerkingsovereenkomst van de interlokale vereniging wordt goedgekeurd.
De interlokale vereniging wordt opgericht voor een periode van 01.01.2009 tot en met
31.12.2012.
De financiële bijdrage voor 2009 van 7.594,00 euro is voorzien in het budget 2009. Vanaf
2010 zal het nodige krediet worden voorzien in het budget.
Het subsidiedossier Wooncentrum Meetjesland wordt goedgekeurd.
De heer Bart Van de Keere, schepen, werd aangewezen als gemeentelijke vertegenwoordiger
in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland.
8. Gemeentepersoneel - Volgende brugdagen worden gecreëerd ter compensatie van
feestdagen die in 2009 op een zaterdag of een zondag vallen:
vrijdag 22/05/2009: ter compensatie van zaterdag 11/07/2009.
maandag 20/07/2009: ter compensatie van zaterdag 15/08/2009.

Volgende feestdagen zijn te nemen zoals het jaarlijks vakantieverlof:
zondag 01/11/2009 en zondag 26/12/2009
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
9. Gemeentelijke subsidie voor woningen die zich moeten aansluiten op het gescheiden
rioleringsstelsel in de Sint-Jansstraat
10. Hoogkasteel: parkeerstroken belemmeren uitrijden garage
11. Hoogkasteel/Molenstraat: terugplaatsen spiegel

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 FEBRUARI 2009

OPENBARE VERGADERING
1. De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor de aankoop van:
- nadarwagen: raming 10.000 euro
- klepelmaaier: raming 13.000 euro
- twee schrobautomaten: raming 8.000 euro
Deze aankopen worden gefinancierd met eigen middelen.
2. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “recreatiegebieden” wordt door de gemeenteraad
definitief vastgesteld.
3. De principebeslissing wordt genomen voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de
Munte te Watervliet. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om:
- een ontwerper voor het opmaken van het opmetingsplan, het dossier voor de procedure voor
erkenning van de Munte als buurtweg en het ontwerp voor de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel en de heraanleg van het wegdek
- een bodemsaneringsdeskundige
- een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking
aan te stellen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
4. Met Imewo wordt een overeenkomst afgesloten om kosteloos een perceel grond ter
2
beschikking te stellen van 14,40 m te 9982 Sint-Laureins, Brouwersweg, voor de installatie
van een gascabine.
5. De heer Bart Van de Keere, schepen, wordt aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger zonder stemrecht in de plenaire vergadering van RESOC Meetjesland,
Leiestreek en Schelde.
6. Er wordt een reglement goedgekeurd van de betoelaging van de culturele en socio-culturele
verenigingen.
7. De leden van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum worden aangewezen.
Vertegenwoordigers van de politieke fracties: mevrouw Annick Willems, burgemeester en
mevrouw Els De Clercq, schepen en de heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid.
Vertegenwoordigers cultureel adviesorgaan: mevrouw Michèle Driesens en de heren Lucas
De Clerck en Tom Van Hulle.
Vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen en gebruikers: mevrouw
Magda Verminck en de heren Lieven Blondeel, Patrick Boelens, Norbert De Coster en Eddy
Matthys-Dezutter.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2009

OPENBARE VERGADERING
1. Aan de voetbalclub F.C. Goalgetters wordt een toelage toegekend van 1.250 euro om gras in
te zaaien op het voetbalveld in de Celiekerkweg.
2. De gemeenteraad is principieel akkoord tot de oprichting van een nieuwe kantine met
kleedruimte, doucheaccommodatie en sanitair en (her)aanleg van bijhorende accommodatie
op het voetbalterrein te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat.
3. Het voorontwerp wordt besproken voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken te
Waterland-Oudeman in de Jeronimuspolder, deel Watervlietsesteenweg en deel Appelstraat.
Voor het bekomen van subsidies vanwege het Vlaams gewest wordt het voorontwerp
overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij.
4. De gemeenteraad is principieel akkoord om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor
de zonevreemde woningen gelegen in natuurgebied.
5. De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor de aankoop van
speeltoestellen voor de gemeentelijke basisschool, vestigingsplaats Sint-Laureins. De raming
bedraagt 10.400 euro.
6. Voor de gemeentelijke basisschool wordt een schoolraad opgericht voor 2009-2013.
7. De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Patrick De Greve als OCMWraadslid.
8. De heer Patrick De Greve legt in handen van de burgemeester de eed af als schepen met
ingang van 01 april 2009.
9. Voor de schoolraad 2009-2013 van de gemeentelijke basisschool, neemt de gemeenteraad
akte van de samenstelling van de vertegenwoordiging van de ouders en het personeel.
10. De leden van het lokaal overleg kinderopvang worden aangewezen.
Vertegenwoordigers met stemrecht:
o Vertegenwoordigers van de lokale actoren:
 Rudy Van Quekelberghe, Piet Van de Velde, Christel Carpels, Linda De
Baets, Monique Van Brackel, Jordy Haverbeke
o Vertegenwoordigers van de gebruikers:
 Els Lapon, Wouter Cornette, Lieve De Wannemacker, Monique De Craene
Vertegenwoordigers zonder stemrecht:
o

o
o
o
o

Vertegenwoordigers van de fracties van de gemeenteraad:
 Stefan Van Hee, fractie CD&V
 Luc De Meyere, fractie Samen
De schepen van jeugd:
 Els De Clercq
De voorzitter van het OCMW:
 Verstrynge-Cools Martine
Afgevaardigde van Kind en Gezin:
 Bert Van de Steene
Ondersteunend ambtenaar gemeentebestuur:
 Tilly Coene.

Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
11. Tunnel langs de N455 onder N49: verbindingsweg naar den Teut.
12. Warande 2.
13. Pensioenen gemeentepersoneel.
14. KMO-zone en recreatiegebied.
15. Gemeentelijk infoblad de Klaroen.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 APRIL 2009

OPENBARE VERGADERING
1. De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Jozef Van Braekel als
gemeenteraadslid. De heer Luc Van de Vijver wordt aangesteld als gemeenteraadslid.
2. De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van mevrouw Rosa De Schepper. De heer
Lieven De Groote wordt aangesteld als gemeenteraadslid.
3. De gemeenteraad draagt de volgende personen voor tot toekenning van een eretitel:
-de heer Jozef Van Braekel, eretitel van ere-burgemeester, was burgemeester van 19.05.1989
tot 31.12.2006,
-mevrouw Rosa De Schepper, eretitel van ere-schepen, was schepen van 06.01.1983 tot
31.03.2009,
-de heer Antoon De Clercq, eretitel van ere-schepen, was schepen van 19.01.1989 tot
04.01.2001,
-de heer Firmin Meulebroeck, eretitel van ere-schepen, was schepen van 02.04.1981 tot
04.01.2001.
4. De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Luc Van de Vijver als raadslid van
het OCMW.
5. De gemeenteraad neemt akte van de verzaking van de heer Jurgen Mollet als OCMWraadslid, opvolger van de heer Luc Van de Vijver.
6. De gemeenteraad neemt akte van de nieuwe voordrachtakte van kandidaat werkend lid en
opvolger van de OCMW-raad. De heer Jeroen Van Keer wordt verkozen verklaard tot
werkend lid van de OCMW-raad en mevrouw Gwenda Spillebeen wordt zijn opvolger.
7. Volgende personen worden aangewezen als gemeentelijke vertegenwoordiger:
De heer Patrick De Greve, schepen:
-wordt aangewezen als gemeentelijke vertegenwoordiger zonder stemrecht in de Algemene
Vergadering van V.M.W.
-wordt aangewezen als tweede gemeentelijke vertegenwoordiger in het Sectorcomité van
V.M.W.
-wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van
vzw Regionaal Landschap Meetjesland
-wordt aangewezen tot effectieve vertegenwoordiger in de stuurgroep van Waterschap Brugse
Polders Oost
-wordt aangewezen tot plaatsvervangend lid in de stuurgroep van Waterschap Krekenland
-wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de
VZW Rattenbestrijding RATO

Mevrouw Annick Willems, burgemeester:
-wordt aangewezen als eerste gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
van vzw Plattelandscentrum Meetjesland
-wordt voorgedragen als eerste kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van vzw
Plattelandscentrum Meetjesland
De heer Luc Van de Vijver, raadslid:
-wordt voorgedragen als kandidaat plaatsvervangende bestuurder bij I.V.M.
De heer Lieven De Groote, raadslid:
-wordt aangewezen tot plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene
Vergadering van vzw Regionaal Landschap Meetjesland
-wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de
vzw De Kringwinkel Meetjesland
De heer Bart Van de Keere, schepen:
-wordt aangewezen tot effectief lid met stemrecht in de Algemene Vergadering van de vzw
Streekplatform+ Meetjesland
Mevrouw Verstrynge-Cools Martine, voorzitter OCMW-schepen:
-wordt aangewezen als eerste gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
van de vzw PWA Regio Noord
8. Jeugd:
De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor de aankoop van
speeltoestellen Sint-Margriete en Waterland-Oudeman: raming 12.500 euro.
De statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) worden aangepast. De
samenstelling wordt aangevuld met één vertegenwoordiger Gezinsbond, stemgerechtigd.
9. Het ontwerp voor het uitvoeren van aanpassings- en renovatiewerken in de Calusstraat wordt
goedgekeurd. De werken worden geraamd op 681.507,83 euro incl. btw en zullen
gefinancierd worden met een lening. Het krediet is goedgekeurd op de buitengewone dienst
van het budget 2009.
10. De gemeenteraad keurt de aanpassingswerken goed aan het waterleidingsnet en het
vervangen van de gietijzeren leidingen in de Calusstraat vanaf het kruispunt
Stee/Ketterijstraat tot en met woning nr. 15. De werken worden geraamd op 94.508,90 euro
en worden uitgevoerd door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
11. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “De Schepper” wordt definitief vastgesteld.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
12. Beleidsprioriteiten schepen van Openbare Werken
13. Kostprijs De Meet
14. Afrijden van spiegels op de Watervlietsesteenweg
15. Sociaal Huis
16. Hoogkasteel: witte strepen verven
17. Hoogkasteel/Molenstraat: terugplaatsen spiegel
18. Aantal vacatures van bedrijven in het gemeentelijk infoblad en website

19. Aanvragen en toewijzen sociale woningen

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 MEI 2009

OPENBARE VERGADERING
1. Veneco² wordt aangesteld als onteigenende instantie voor de verwerving van de gronden
aangeduid in het onteigeningsplan horend bij het gemeentelijk RUP ‘Lokaal bedrijventerrein
en recreatiegebied’.
2. Op de gronden langs de Sint-Jansstraat te 9982 Sint-Laureins wordt een verkaveling
gerealiseerd voor 24 bouwloten. De gemeenteraad keurt het wegtracé goed voor deze
verkaveling.
3. De gemeenteraad is principieel akkoord om de verkaveling Warande 2 te realiseren door drie
partijen als volgt:
-13 loten voor de gemeente Sint-Laureins
-18 loten voor Kleine Landeigendom Het Volk
-21 loten voor N.V. Huysman Promoties
4. Met het Vlaams Gewest wordt een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor de
opmaak van een gedetailleerde verkeersbordendatabank waarin elk verkeersbord in
Vlaanderen wordt opgenomen.
5. In de Calusstraat worden het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet ondergronds
gebracht. De kostprijs van de werken, ten laste van de gemeente, worden geraamd op
18.412,46 euro. Tevens worden 8 nieuwe openbare verlichtingspalen geplaatst. De kostprijs
van de werken, ten laste van de gemeente, worden geraamd op 7.303,21 euro.
6. De lastvoorwaarden en de gunningswijze worden goedgekeurd voor de herbelichting van de
sporthal Sint-Laureins. De raming bedraagt 30.000 euro.
7. Mevrouw Claudine Bonamie, raadslid, wordt aangewezen tot adviserende vertegenwoordiger
in de Algemene Vergadering van de vzw Streekplatform+ Meetjesland.
8. De heer Stefan Van Hee wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer
Lieven De Groote tot plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene
Vergadering van I.V.M. van 10.06.2009. Er wordt akte genomen van de agenda van de
Algemene Vergadering van I.V.M. van 10.06.2009.
9. De heer Patrick De Greve wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger en heer
Luc Van de Vijver tot plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene
Vergadering van FINIWO van 22.06.2009. Er wordt akte genomen van de agenda van de
Algemene Vergadering van FINIWO van 22.06.2009.
10. De heer Luc Van de Vijver wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger en de
heer Patrick De Greve tot plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de
Algemene Vergadering van Imewo van 22.06.2009. Er wordt akte genomen van de agenda
van de Algemene Vergadering van Imewo van 22.06.2009.
11. Mevrouw Annick Willems wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger en
mevrouw Els De Clercq tot plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de
Algemene Vergadering van Veneco² van 23.06.2009. Er wordt akte genomen van de agenda
van de Algemene Vergadering van Veneco² van 23.06.2009.

12. De gemeenteraad neemt akte van het verslag over het beheer van de gemeente voor het
dienstjaar 2008.
13. De begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van het jaar 2008 worden
vastgesteld.
De begrotingsrekening 2008 wordt vastgesteld met:
-een algemeen begrotingsresultaat op de gewone dienst van 4.214.438,86 euro,
-een algemeen boekhoudkundig resultaat op de gewone dienst van 4.966.612,31 euro,
-een algemeen boekhoudkundig resultaat op de buitengewone dienst van 2.318.057,97 euro,
-een algemeen begrotingsresultaat op de buitengewone dienst van 0 euro.
De balans wordt op 31.12.2008 vastgesteld in activa en passiva op 33.820.016,91 euro.
De resultatenrekening voor 2008 wordt afgesloten met een kostentotaal van 6.136.741,17
euro, een opbrengstenresultaat van 7.134.908,91 euro en een boni van 998.167,44 euro.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
14. Bewegwijzering De Meet.
15. De Meet: toegang maken tussen het podium en de kleedruimte.
16. Bezettingsgraad De Meet.
17. Werking Landbouwraad.
18. Politiereglement en GAS.
19. Renovatie voetbalkantine Bentille voor lokalen KSA.
20. Afbouw belang distrigaz.
21. OCMW en de financiële crisis.
22. Afrijden van spiegels op de Watervlietsesteenweg.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 JUNI 2009

OPENBARE VERGADERING
1. De rechtspositieregeling werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2008. Ze
wordt nu aangepast aan de opmerkingen en aanbevelingen van het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur en aan de wetswijzigingen.
De salarisschalen van de decretale graden – gemeentesecretaris en financieel beheerder –
worden vastgesteld.
2. De gemeente neemt ontslag uit de Gemeenschappelijke Sociale Dienst bij de RSZPPO. Dit
ontslag zal ingaan op 31.12.2009. De gemeente zal toetreden tot de vzw
‘Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen’ opgericht ten behoeve
van de lokale besturen, conform het sectoraal akkoord 2008-2013 van 19.11.2008. Deze
toetreding zal ingaan op 01.01.2010.
3. Het algemeen politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins wordt goedgekeurd.
4. De bepalingen in het algemeen politiereglement Sint-Laureins die aanleiding kunnen zijn tot
een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) worden goedgekeurd.

5. Het gemeentelijke reglement met betrekking tot de administratieve sancties wordt
goedgekeurd.
6. In het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking
tot de jeugdcriminaliteit wordt met de stad Gent een samenwerkingsverband afgesloten voor
de gemeentelijke administratieve sancties.
7. Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) april 2009 wordt goedgekeurd.
8. De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekeningen 2008 van de
kerkfabrieken.
a) Sint-Jan-in-Eremo: exploitatieoverschot: 5.786,12 euro – investeringsoverschot: 0 euro
b) Sint-Laureins: exploitatieoverschot: 54.323,37 euro – investeringsoverschot: 60.526,06
euro
c) Sint-Margriete: exploitatieoverschot: 9.750,92 euro – investeringsoverschot: 0 euro
d) Waterland-Oudeman: exploitatieoverschot: 9.128,60 euro – investeringsoverschot: 0 euro
e) Watervliet: exploitatieoverschot: 18.697,54 euro – investeringsoverschot: 0 euro
f) ’s Gravenjansdijk: exploitatieoverschot: 8.197,31 euro – investeringsoverschot: 0 euro
9. De gemeenteraad verzoekt de Algemene Vergadering tot verlenging van I.V.M. voor een
termijn van 18 jaar, met ingang van 18 februari 2010 tot en met 17 februari 2028.
10. De gemeenteraad beslist om de bestemming van de wandelweg, met een oppervlakte van
ongeveer 44 m², in de Jeronymus Lauwerijnstraat te wijzigen naar voortuinstrook. De wegzate
van de wandelweg zal te koop worden aangeboden aan de aanpalende eigenaars.
11. De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop van kerstverlichting worden
goedgekeurd. De raming bedraagt 10.000 euro.
12. De principebeslissing wordt genomen voor het uitvoeren van aanpassingswerken in de
Goochelaarstraat tussen de Krielweg en Comercaatsweg. Het wegdek wordt aan één zijde
verbreed met een strook asfalt van 1,2 meter over een lengte van 2.400 meter.
13. De eindafrekening wordt goedgekeurd voor de renovatie van het oud-schoolgebouw, SintJansstraat 22, naar de culturele site “De Meet”. De totale kostprijs van deze werken bedraagt
613.475,57 euro.
14. De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2009-2010 van de gemeentelijke basisschool
Sint-Laureins worden vastgesteld.
15. Er worden twee ambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen aangewezen die belast zijn
met het opleggen van administratieve geldboetes in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties.
16. Mevrouw Caroline Meire wordt aangewezen als lid zonder stemrecht in het Lokaal Overleg
Kinderopvang. Zij is de vertegenwoordiger van de gezinsbond.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
17. Wegenwerken N434 (brug Peperstraat tot centrum Bentille)
18. Heraanleg Sint-Jansstraat
19. Subsidies heraanleg Veldstraat
20. Sociaal Huis

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 SEPTEMBER 2009

OPENBARE VERGADERING
1. De warmwaterboiler in de sporthal was defect en kon niet meer hersteld worden. Bij
hoogdringendheid werd door het college van burgemeester en schepenen beslist tot het
leveren en plaatsen van een nieuwe warmwaterboiler. De opdracht werd door het college van
burgemeester en schepenen gegund aan de bvba Goethals-Slos, mits de prijs van 11.712,80
euro incl. btw. De gemeenteraad neemt kennis van het collegebesluit van 19.08.2009.
2. Op de gronden langs de Warande te 9982 Sint-Laureins wordt een verkaveling gerealiseerd
voor 8 bouwloten. De gemeenteraad keurt het wegtracé goed voor deze verkaveling.
3. De loods van de technische dienst en het gemeentelijk milieupark te 9982 Sint-Laureins, SintJansstraat 14 dient aangesloten te worden op het waterleidingsnet. De gemeenteraad keurt
deze aansluitingswerken goed. De kostprijs wordt geraamd op 5.380.56 euro. De werken
zullen uitgevoerd worden door de VMW en zullen gefinancierd worden via het budget AIKsolidariteitsfonds bij de VMW.
4. De last voorwaarden en de gunningswijze worden goedgekeurd voor het herstel van
verbindingen als volgt:
- Veldzicht Watervliet met gewestweg N456 (Molenstraat)
- Zonnedijk met gewestweg N455 (Vlamingstraat)
De raming bedraagt 29.000 euro.
5. De gemeenteraad keurt het ontwerp goed voor de renovatie van de voetbalkantine Bentille.
De raming voor de ruwbouw, dakwerk, binnenschrijnwerk, pleisterwerk, bevloering,
buitenschrijnwerk en technieken bedraagt 228.969,16 euro excl. btw.
6. Er wordt principieel beslist tot het geven van de naam “Burgemeester Van de Keerestraat”
aan de nieuwe wegenis gelegen in het binnengebied tussen de Ketterijstraat, het Stee, de
Kloosterstraat en de Jeronymus Lauwerijnstraat te Watervliet. Er zal advies worden gevraagd
aan het Cultureel Adviesorgaan. Daarna volgt de definitieve toekenning door de
gemeenteraad in een volgende vergadering.
7. Het brandweerprotocol grensoverschrijdende samenwerking Euregio Scheldemond wordt
goedgekeurd. De brandweerkorpsen uit de buurgemeenten in Nederland kunnen in bepaalde
gevallen met inzet van adequate middelen een snellere opkomsttijd hebben tot de plaats van
een brand of ongeval.
8. De gemeenteraad keurt de cofinanciering goed van het Interreg IVA-project “Natuurlijk Water”
voor volgende projecten:
- Vrouwkenshoekkreek (Vlaanderen) – Blokkreek (Nederland)
De activiteit beoogt aan Vlaamse zijde het herstellen van eertijds gedempte kreek en aan
Zeeuwse zijde het herstellen van de open wateroppervlakte. Door deze werkzaamheden kan
er een natuurverbinding gerealiseerd worden tussen het krekenstelsel in Sint-Laureins en dat
van Sint-Kruis op Zeeuws-Vlaams grondgebied. Cofinanciering : 10.000 euro.
- Oostpolderkreek
De activiteit omvat een aantal maatregelen die als doel hebben de waterdoorvoer door de
kreek te verhogen en tegelijkertijd de ecologische waarde van het gebied te verbeteren.
Cofinanciering 10.000 euro.
- Vrije Dijk
Het doel van deze activiteit is het herstel van bloemenrijke dijkflora op de Vrije Dijk te SintLaureins. De Vrije Dijk vormt een grensdijk met Nederland over een lengte van ca 2.500
meter. Cofinanciering 5.000 euro.

9. Het werkingsreglement van het Lokaal Comité op niveau van de scholengemeenschap
Meetjesland samengesteld uit instellingen van de gemeenten Assenede, Lovendegem,
Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen, wordt goedgekeurd.
10. Voor de gemeentelijke basisschool Sint-Laureins worden het arbeidsreglement en de
functiebeschrijvingen van het personeel in het schoolreglement goedgekeurd.
11. Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van certificaathouders Dexia en Buitengewone
Algemene Vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV van 30.09.2009,
wordt de agenda goedgekeurd. De heer Franky Cornelis, schepen, wordt aangewezen als
gemeentelijke vertegenwoordiger voor deze Algemene Vergadering.
12. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast waaronder de gemeentepersoneelsleden kunnen
worden belast met de inning van geringe dagontvangsten.
13. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast waarbij aan sommige personeelsleden een
provisie wordt ter beschikking gesteld. De provisie bedraagt maximum 100 euro per
aangeduide persoon.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
14. Rooien boom op gemeenteplein.
15. GAS regeling aanplakborden.
16. Herbelichting sporthal.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 OKTOBER 2009

OPENBARE VERGADERING
1. Het besluit van de Gouverneur van 14.09.2009 tot goedkeuring van de begrotingsrekening en
jaarrekening 2008 wordt medegedeeld.
2. De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2009 van de
kerkfabrieken Sint-Laurentius van Sint-Laureins, Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman en
O.L.Vrouw-Hemelvaart van Watervliet.
3. De budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2009 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-inEremo wordt goedgekeurd.
4. De gemeenteraad neemt akte van het budget 2010 van:
- kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo: de gemeentelijke exploitatietoelage
wordt vastgesteld op 4.297,50 euro,
- kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins,
- kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman: de gemeentelijke exploitatietoelage wordt
vastgesteld op 10.403,00 euro.
5. De gemeenteraad keurt het budget 2010 goed van:
- kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete: de gemeentelijke exploitatietoelage wordt
vastgesteld op 673,00 euro en de gemeentelijke investeringstoelage op 9.800,00 euro,
- kerkfabriek O.L.Vrouw-Hemelvaart van Watervliet: de gemeentelijke exploitatietoelage wordt
vastgesteld op 5.000,00 euro en de gemeentelijke investeringstoelage op 33.542,00 euro.

6. Het gewijzigd meerjarenplan 2011-2013 van de kerkfabrieken Heilige Margaretha van SintMargriete en O.L.Vrouw-Hemelvaart van Watervliet wordt goedgekeurd.
7. Het ontwerp van statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging IMEWO wordt
goedgekeurd. De heer Luc Van de Vijver, gemeenteraadslid wordt aangewezen tot
gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer Patrick De Greve, schepen, tot
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene
Vergadering van Imewo van 14.12.2009. De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 14.12.2009 en bepaalt het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
8. De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende
vereniging I.V.M. goed. De heer Lieven De Groote, gemeenteraadslid wordt aangewezen tot
gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer Luc Van de Vijver, gemeenteraadslid, tot
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van I.V.M.
van 16.12.2009. De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de Algemene Vergadering
van I.V.M. van 16.12.2009 en bepaalt het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
9. De heer Patrick De Greve, schepen wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger
en de heer Luc Van de Vijver, gemeenteraadslid, tot plaatsvervangende gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO van 21.12.2009.
De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
van FINIWO van 21.12.2009 en bepaalt het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
10. Er zal bewegwijzering aangebracht worden om tegemoet te komen aan een goede signalisatie
van de culturele site De Meet.
11. Het gemeentebestuur verleent een financiële vergoeding voor het middagtoezicht ten gunste
van het gemeentelijk en vrij onderwijs.
12. Het gemeentebestuur heft een retributie op het gebruik van de gemeentelijke voor- en
naschoolse opvang tijdens de schoolperiode.
13. De budgetwijzigingen 2009 gewone en buitengewone dienst worden vastgesteld.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
14. Werken in de Kerzelaarstraat
15. Bewegwijzering wegomleiding in Bentille voor zwaar vervoer
16. Openstellen weg doorheen weide tussen Sint-Jansstraat en de Zonnestraat
17. Kostprijs Dorpshuis Watervliet

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2009

OPENBARE VERGADERING
1. De gemeenteraad neemt akte van de gemeenteraadsbeslissing van Assenede dd. 29.10.2009
waarbij akte werd genomen van de budgetwijziging 2009 en het budget 2010 van de
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt van ’s Gravenjansdijk. De gemeentelijke

exploitatietoelage wordt vastgesteld op 1.180,94 euro en de gemeentelijke
investeringstoelage op 15.528,33 euro.
2. De voorlopige ramingen voor het uitvoeren van werken van 3de categorie voor het dienstjaar
2010 worden gunstig geadviseerd van het bestuur van:
- de Generale Vrije Polders, ten bedrage van 39.087,80 euro,
- de Isabellapolder, ten bedrage van 7.620,26 euro,
- de Slependammepolders, ten bedrage van 11.594,83 euro.
3. De gemeenteraad is principieel akkoord om aan de nieuwe wegenis gelegen te 9982 SintLaureins, Warande, de naam “Roterij” toe te kennen.
4. Aan de nieuwe wegenis gelegen in het binnengebied tussen de Ketterijstraat, het Stee, de
Kloosterstraat en de Jeronymus Lauwerijnstraat te Watervliet wordt de naam “Burgemeester
Van de Keerestraat” toegekend.
5. De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan:
- de participatie overeenkomst tussen de gemeente Sint-Laureins, de Coöperatieve
Vennootschap Volkshaard en NV Huysman Promoties voor het realiseren van een
verkaveling,
- het akkoord verkoop gronden met bestemming sociale huisvesting tussen de gemeente SintLaureins en de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard.
6. De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het bestek en de raming voor de opdracht
“Renovatie betonverharding met KWS-verhardingen in deel Kochuytstraat, Rode Handstraat
en Hontseindestraat”. De kostenraming bedraagt € 70.000,00 incl. 21% btw.
7. Het takenpakket 2010, in uitvoering van de overeenkomst VMW – Sint-Laureins, voor de
uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet wordt goedgekeurd.
8. De gewone dotatie van de gemeente Sint-Laureins voor de begroting 2010 van de politiezone
Meetjesland-Centrum wordt goedgekeurd ten bedrage van 577.497,99 euro.
9. Het jaarverslag 2008-2009 en de jaarrekening van de Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland worden goedgekeurd.
10. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, wordt aangewezen tot gemeentelijke
vertegenwoordiger en mevrouw Els De Clercq, schepen, tot plaatsvervangende gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 10.12.2009.
De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
van Veneco² van 10.12.2009 en bepaalt het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
11. Heraanplanten gerooide bomen
12. Keuze van straatnamen en namen gebouwen
13. Charter ‘Voorbij de beperking’
14. Stijging pensioenbijdragen voor statutairen in 2010
15. Tweede pensioenpijler voor contractuelen in 2010
16. Gratis energiescans voor woningen
17. Werking Streekplatform Meetjesland+

18. Aankoop van 4 gasconvectoren voor de muziekschool
19. Opzeg van de huurovereenkomst oud gemeentehuis Waterland-Oudeman
20. Selectieve ophaling GFT-afval
21. Afstemming GAS sancties tussen Sint-Laureins en Kaprijke
22. Intergemeentelijk overlegplatform mobiliteit tussen Sint-Laureins en Kaprijke

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 DECEMBER 2009

OPENBARE VERGADERING
1. Er wordt gunstig advies verleend voor de verschuldigde gemeentelijke bijdrage aan de
brandweerdienst voor de jaren 2007 en 2008, zijnde 173.955 euro voor 2007 en 176.160 euro
voor 2008.
2. Het decreet Grond- & Pandenbeleid van 27 maart 2009 kan worden opgedeeld in twee grote
blokken. Enerzijds zijn er maatregelen die het aanbod aan sociale woningen fors laten stijgen
en anderzijds omvat het ontwerp van decreet tal van fiscale stimuli die het aandeel aan
verwaarloosde of verkrotte woningen drastisch laten dalen. Het decreet trad in werking op 1
september 2009.
Het decreet bepaalt dat een bindend sociaal objectief een gemeentelijke omschrijving is van
het sociaal woonaanbod dat binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen ten minste moet gerealiseerd worden.
Het bindend sociaal objectief van een gemeente is samengesteld uit gemeentelijke
objectieven voor sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels.
De gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels worden
vastgesteld door de Bestendige Deputatie en zij hebben een simulatie opgemaakt voor SintLaureins als volgt :
-21 sociale koopwoningen,
-1 sociale kavel.
De gemeenteraad sluit zich aan bij dit voorstel.
3. Vanaf 01.01.2010 wordt de vrijstelling van afvoerbijdrage van gemeentelijke en OCMWinstallaties, zoals vastgesteld in de bijlage 1 bij de saneringsovereenkomst dd. 23.11.2006
opgeheven.
4. Voor het gemeentepersoneel worden de verlofdagen vastgesteld ter compensatie van de
wettelijke feestdagen die in 2010 op een zaterdag of een zondag vallen :
vrijdag 14/05/2010: ter compensatie van zaterdag 02/01/2010.
vrijdag 12/11/2010: ter compensatie van zaterdag 01/05/2010.
5. De budgetwijziging nr. 1 van het OCMW voor het exploitatiebudget 2009, het
liquiditeitenbudget 2009 en het investeringsbudget 2009 werd goedgekeurd door de OCMWraad in zitting van 12.11.2009. De gemeenteraad neemt kennis van deze budgetwijziging. De
gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2009 blijft ongewijzigd.
6. Het budget 2010 van het OCMW werd goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van
12.11.2009. De gemeenteraad neemt kennis van het budget. De gemeentelijke bijdrage voor
het jaar 2010 wordt vastgesteld op 580.883,00 euro.
7. Voor het dienstjaar 2010 worden volgende gemeentebelastingen gevestigd :
-7 % aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting,

-1.200 opcentiemen op de onroerende voorheffing,
-500,00 euro belasting op tweede verblijven op.
8. De gemeenteraad stelt de lijst van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor
het dienstjaar 2010 vast voor een totaal bedrag van 245.874 euro. In dit bedrag zijn o.a.
volgende toelagen opgenomen :
oudercomités : 300 euro
jeugdverenigingen : 5.555 euro
toelagen te verdelen door het cultureel adviesorgaan aan de culturele verenigingen : 7.375
euro
toelagen aan ontspannings- en educatieve instellingen : 9.375 euro
feestelijke plechtigheden : 15.895 euro
toelagen aan de sportverenigingen te verdelen volgens puntenregeling : 7.540 euro
instellingen met sociale kenmerken : 10.487 euro
instellingen voor sociale en preventieve geneeskunde : 2.565 euro
9. De gemeenteraad stelt het meerjarig financieel beleidsplan 2010-2013, de beleidsnota en het
budget 2010 vast. Het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst bedraagt
2.653.076,85 euro. In de buitengewone dienst worden 7.256.532,00 euro uitgaven voorzien.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
10. Inbraken in het OCMW en de gemeenteschool
11. Energieboekhouding voor publieke gebouwen
12. Kapitaalverhoging IMEWO
13. Tweede pensioenpijler voor contractuelen in 2010
14. Maaiwerken op het openbaar domein door SVAL
15. Integrale aanpak partnergeweld

