OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 JANUARI 2010
OPENBARE VERGADERING
1. De gemeenteraad kent een subsidie toe voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti voor
een bedrag van 750 euro dat in het budget 2010 is opgenomen voor het Fonds
Ontwikkelingssamenwerking, Daarnaast schenken de leden van de gemeenteraad het bedrag
van hun zitpenning van 150 euro bruto. De leden van het College van Burgemeester en
Schepenen schenken het bedrag van 250 euro bruto.
2. De gemeente zal 8 computers aankopen voor de administratieve diensten. Het bestek wordt
goedgekeurd. De kostenraming bedraagt € 10.700,00 incl. 21% btw.
3. De gemeenteraad keurt het participatietraject goed naar aanleiding van de opmaak van het
ontwerp-mobiliteitsplan. Er zal een algemene hoorzitting georganiseerd worden voor de hele
bevolking. Deze zal worden aangekondigd in de Klaroen van maart en op de gemeentelijke
website. Na een algemene toelichting zal de bevolking, aan de hand van enkele concrete
stellingen, betrokken worden bij de te nemen keuzes.
4. Bij het verlenen van de verkavelingsvergunning op 13.02.2008 voor 6 loten in de
Goochelaarstraat, werd de voorwaarde opgelegd dat de op het verkavelingsplan blauw
ingekleurde strook grond kosteloos moet worden afgestaan aan de gemeente. Het gaat om
een gracht en een berm onmiddellijk naast de rijbaan. Deze strook zal worden ingelijfd bij het
openbaar domein. De gemeente aanvaardt de kosteloze overname van de gronden.
5. De gemeente zal percelen grond, palend aan de Jeronymus Lauwerijnstraat te 9988 SintLaureins, onderhands verkopen aan de aangelanden van het vroeger tracé van een
waterloop.
6. Het ontwerp voor de opdracht “Oprichten nieuwe voetbalkantine Watervliet”, opgemaakt door
architect Willem Luc, wordt goedgekeurd. De raming bedraagt 268.500,00 euro, excl. btw.
Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt machtiging gegeven tot vaststellen
van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het uitvoeren van alle werken die verband
houden met de realisatie van het project.
7. Mevrouw Verstrynge-Cools Martine, voorzitter OCMW-schepen, wordt aangewezen als
gemeentelijke vertegenwoordiger in het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid.
8. De gemeente treedt toe tot de vzw Logo Gezond+. De statuten van de vzw worden
goedgekeurd. De heer Franky Cornelis, schepen, wordt aangewezen als gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Logo Gezond+.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
9. Strooien zout op gemeentewegen
10. Stand van zaken individuele waterzuivering (IBA’s)
11. Containerpark
12. Verkeersveiligheid kruispunt Rommelsweg-Smissestraat en Moershoofdeweg-Celiekerkweg
13. Hoogkasteel/Molenstraat: terugplaatsen spiegel
14. Actualisering gemeentelijke website
15. Toekomst oud gemeentehuis Waterland-Oudeman

16. Tweede pensioenpijler voor contractuelen in 2010
17. Verbreding Schipdonkkanaal
18. Herstel schade aan wegdek in Sint-Jansstraat

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 FEBRUARI 2010
OPENBARE VERGADERING
1. De formatie en organogram van het gemeentepersoneel wordt gewijzigd als volgt:
- toevoeging van de functie van beleids- en projectmedewerker – niveau B1a-3a – prestaties
38/38 in contractueel verband,
- toevoeging van twee functies van milieuwerker van niveau D1-3 – prestaties 38/38 in
statutair verband,
- herwaarderen van de functie van administratief assistent – niveau D1-3 in gesubsidieerd
contractueel verband naar de functie van administratief medewerker – niveau C1-3 prestaties
38/38 - in gesubsidieerd contractueel verband.
De bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden bij de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel worden goedgekeurd. Het betreft volgende wijzigingen:
- beleids- en projectmedewerker – niveau B1-3: functiebeschrijving bevattende de
resultaatgebieden, taakomschrijving, het profiel, de beoordelingscriteria, de
aanwervingsvoorwaarden, het examenprogramma en de samenstelling van de examenjury,
- milieuwerker – niveau D1-3: functiebeschrijving bevattende de resultaatgebieden,
taakomschrijving, het profiel, de beoordelingscriteria, de aanwervingsvoorwaarden, het
examenprogramma en de samenstelling van de examenjury.
2. De gemeenteraad neemt de intentiebeslissing om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren
voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 en de pensioentoelage vast te
stellen op 1% van het pensioengevend jaarloon. De RSZPPO zal de overheidsopdracht
uitschrijven en gunnen.
3. Het bestek voor de opdracht met als voorwerp “Vervangen glas gemeentehuis Sint-Margriete”
wordt goedgekeurd. De kostenraming bedraagt € 8.000,00 incl. 21% btw.
4. Het bestek voor de opdracht met als voorwerp “Saneren kerkhof Sint-Margriete” wordt
goedgekeurd. De kostenraming bedraagt € 46.000,00 incl. 21% btw.
5. De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de
Bisdomstraat te 9982 Sint-Laureins wordt goedgekeurd. De werken zullen uitgevoerd worden
door de V.M.W. De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de verkavelaar.
6. Aan Imewo wordt een beperkt mandaat toegekend om over te gaan tot herstelling/vervanging
van armaturen van de openbare verlichting ingevolge slijtage of schadegevallen met
onbekende dader. Het mandaat is gelimiteerd tot 2.500 euro per schadegeval.
7. In het dorp van Sint-Margriete (Kerkplein en deel Groenstraat, Hontseindestraat,
Molenkreekstraat) zal een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. De huidige
riolering, hoofdzakelijk overwelfde grachten, bevindt zich ofwel zeer dicht tegen de woningen
of is op sommige plaatsen zelfs overbouwd.
Om het nieuw rioleringsstelsel te kunnen aanleggen zijn er grondinnemingen noodzakelijk,
zowel tijdelijke als ondergrondse en bovengrondse innemingen.
De gemeenteraad neemt de voorlopige beslissing tot onteigening van de nodige gronden om
het rioleringsproject te realiseren. Het 1ste Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen
wordt aangesteld als onteigende instantie voor het schatten van de waarde van de grond voor
de ondergrondse en bovengrondse innemingen en het voeren van de onderhandelingen met

de betrokken eigenaars en pachters. Het College van Burgemeester en Schepenen zal een
openbaar onderzoek organiseren.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
8. Ter hoogte van de bocht in de Ketterijstraat/Mariapolderdijk gebeurt er regelmatig een
verkeersongeval. De Ketterijstraat is een gewestweg (N456). De gemeente heeft reeds
verschillende malen bij de Administratie Wegen en Verkeer gevraagd om
snelheidsbeperkende maatregelen te nemen. De gemeenteraad heeft op 24.01.2008 een
reglement goedgekeurd voor de invoering van een snelheidsbeperking van 70 km/uur.
Daarnaast werd voor de bocht een gevaarbord geplaatst en werden reflectoren op de aslijn
geplaatst. Ook de bestaande verkeersborden in de bocht werden aangepast namelijk één rij
i.p.v. 3 en de borden werden verder uiteen geplaatst.
Deze maatregelen zijn blijkbaar onvoldoende. De gemeenteraad beslist om aan de Vlaamse
Minister van mobiliteit, mevrouw Hilde Crevits en aan de Administratie Wegen en Verkeer een
schrijven te richten om de bocht ter hoogte van de Ketterijstraat structureel aan te passen.
9. Voorstel tot aanleg speelpleintje Waterland-Oudeman
10. Tijdstip aanvang werken voetbalterrein/kantine Goalgetters en KMO-zone
11. Tijdstip aanvang werken heraanleg Sint-Jansstraat
12. Toelichting over het Fonds Ontwikkelingssamenwerking
13. Kostprijs zout strooien op gemeentewegen
14. Herstel gemeentewegen wegens vrieskou

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 MAART 2010
OPENBARE VERGADERING
1. Aan de nieuwe wegenis gelegen te 9982 Sint-Laureins, Warande, wordt de naam “Roterij”
toegekend.
2. De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het bestek en de raming voor de opdracht
“Bouwwerken technische dienst: betonvloer”. De kostenraming bedraagt € 25.000,00 incl.
21% btw.
3. De gemeenteraad is principieel akkoord tot het uitvoeren van aanpassingen aan de toegang
tot de KMO zone en aan de ontsluitingswegen met name eerste deel Goochelaarstraat,
Caatsweg en Vaakweg.
4. De gemeenteraad verzoekt FINIWO 2.335 aandelen van Telenet Group die FINIWO voor de
gemeente beheert, op de beurs te verkopen aan een floor van 20,5 euro en een bottem van
17 euro met als voorwaarde de verkoop te realiseren aan minstens 17 euro vóór 30
september 2010.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
5. Verwerping bouwvergunning werken Sint-Jansstraat – Warande – Vlasgaard
6. Tijdstip aanvang rioleringswerken Vlamingstraat, Groeneweg en Comercaatsweg

7. Tijdstip aanvang rioleringswerken Veldstraat en Menne
8. De gemeenteraad keurt het voorstel goed tot het plaatsen van actuele info rond openbare
werken op de gemeentelijke website.
9. Subsidie Natuurpunt en standpunt schepen van Openbare Werken in de Landbouwraad
10. Infovergadering omtrent inbraakbeveiliging
11. Resultaten techno preventief advies gemeentelijke gebouwen
12. Verkeersveiligheid kruispunt Rommelsweg-Smissestraat en Moershoofdeweg-Celiekerkweg
13. Interventies van brandweer Zeeland in Sint-Laureins

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 APRIL 2010
OPENBARE VERGADERING
1. De gemeenteraad voert een aanvullend pensioenstelsel in voor zijn contractuele
personeelsleden vanaf 1 januari 2010. De pensioentoelage bedraagt 1% van het
pensioengevend jaarloon.
2. De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de aanpassingswerken aan het waterleidingsnet
te 9988 Sint-Laureins, Kerkstraat-Appelstraat. De kosten voor deze werken zijn volledig ten
laste van Aquafin.
3. De gemeenteraad gaat principieel akkoord om het onroerend goed gelegen te 9988 SintLaureins, Kerkstraat 30, openbaar te verkopen. De opbrengst van de verkoop zal worden
aangewend ter financiering van investeringen.
4. De gemeenteraad brengt, op basis van de adviezen van de Land- en Tuinbouwraad en de
GECORO, ongunstig advies uit over de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen.
5. De gemeente zal toetreden tot een project van de I.V.M. o.v. houdende de ophaling van grof
huisvuil op afroep tegen betaling voor de burger vanaf 2011. De gemeente zal één keer per
jaar een huis-aan-huisinzameling van grof huisvuil organiseren die gratis is voor de inwoners
en die door I.V.M. wordt gerealiseerd.
6. De retributie op de toegang en de aanbreng van afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark
werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28.02.2008. Dit retributiereglement wordt
aangepast. Deze aanpassing komt er omdat er bijkomende afvalfracties zullen worden
ingezameld op het milieupark en dat het diftar-betaalsysteem zo opgevat is dat er onmiddellijk
zal moeten betaald worden bij het verlaten van het milieupark i.p.v. door overschrijving op
rekening van het gemeentebestuur. Dit retributiereglement wordt van toepassing vanaf de
ingebruikname van het milieupark.
7. De gemeenteraad keurt het bestek en de raming goed voor de opdracht met als voorwerp
“Uitbating van het gemeentelijk milieupark”. De kostenraming bedraagt 150.000,00 euro incl.
btw.
8. In het algemeen politiereglement van 25.06.2009 wordt het hoofdstuk “ophalen en inzamelen
van huishoudelijke afvalstoffen” gewijzigd en aangevuld. De wijzigingen hebben betrekking op
de aard van de aangeboden afvalstoffen en de wijze van aanbieding op zowel het
gemeentelijke milieupark als op de huis aan huis ophaling. Deze wijzigingen gaan in vanaf de
ingebruikname van het gemeentelijk milieupark.

9. De heer Franky Cornelis, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat voor het ambt van
bestuurder in de Raad van Bestuur van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen.
10. 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 Algemene Vergadering van FINIWO van 21.06.2010. De
gemeenteraad neemt akte van de agenda van de Algemene Vergadering van FINIWO van
21.06.2010 en bepaalt het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen:
11. Gebruik containerpark door inwoners van Kaprijke en Bentille
12. Containerpark: schatting van het afval in plaats van weging
13. Huysmanshoeve en toekomst Plattelandscentrum

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 MEI 2010
OPENBARE VERGADERING
1. De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek van
‘s Gravenjansdijk voor het jaar 2009. De rekening vertoont een exploitatieoverschot van
10.893,17 euro.
2. Het ontwerp betreffende het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Munte, wordt
goedgekeurd. De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 110.985,40 euro, excl. btw.
3. Vanaf 01.06.2010 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op de melding van handelingen,
ter vervanging van een stedenbouwkundige vergunning. De belasting wordt vastgesteld op
25,00 EUR/melding.
4. Het gemeentebestuur ondertekent de motie “De Tijd Dringt” en schaart zich achter de oproep
om op 11 september 2010 massaal aanwezig te zijn op het Sint-Pietersplein in Gent op “De
Wachtnacht” en op die manier bijdraagt om vooruitgang te boeken in het behalen van de acht
millennium-doelstellingen zijnde : minder armoede, iedereen naar school, gelijke kansen,
minder kindersterfte, minder kraamsterfte, minder HIV, duurzaam milieu, samenwerking.
5. De heer Stefan Van Hee, gemeenteraadslid, wordt aangewezen tot gemeentelijke
vertegenwoordiger en de heer Lieven De Groote, gemeenteraadslid, tot plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van I.V.M. van 09.06.2010. Er
wordt akte genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van I.V.M. van
09.06.2010.
6. De heer Luc Van de Vijver, gemeenteraadslid, wordt aangewezen tot gemeentelijke
vertegenwoordiger en de heer Patrick De Greve, schepen, wordt aangewezen tot
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Imewo van
21.06.2010. Er wordt akte genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van Imewo
van 21.06.2010.
7. Mevrouw Annick Willems, burgemeester, wordt aangewezen tot gemeentelijke
vertegenwoordiger en mevrouw Els De Clercq, schepen, wordt aangewezen tot
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van
Veneco² van 22.06.2010. Er wordt akte genomen van de agenda van de Algemene
Vergadering van Veneco² van 22.06.2010.

Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen :
8. De gemeente zal geen vuilnisbakken bijplaatsen teneinde het sluikstorten te verminderen.
9. Openbare toiletten in gemeentelijke gebouwen.
10. Speelplein Waterland-Oudeman.
11. Campagne tegen oeverbranden.
12. Hoogkasteel/Molenstraat: terugplaatsen spiegel.
13. Resultaten techno preventief advies gemeentelijke gebouwen
14. Verkeersveiligheid kruispunt Rommelsweg-Smissestraat en Moershoofdeweg-Celiekerkweg
15. Interventies van brandweer Zeeland in Sint-Laureins

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 JUNI 2010

1/ De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekeningen 2009 van de
kerkfabrieken.
a) Sint-Jan-in-Eremo : exploitatieoverschot : 7.441,59 euro – investeringsoverschot : 0 euro
b) Sint-Laureins : exploitatieoverschot : 64.320,08 euro – investeringsoverschot : 0 euro
c) Sint-Margriete : exploitatieoverschot : 13.857,22 euro – investeringsoverschot : 0 euro
d) Waterland-Oudeman : exploitatieoverschot : 13.525,73 euro – investeringsoverschot : 0 euro
e) Watervliet : exploitatieoverschot : 25.861,14 euro – investeringsoverschot : 16.576,62 euro
2/ De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2010-2011 van de gemeentelijke basisschool SintLaureins worden vastgesteld.
3/ De gemeenteraad keurt het bestek en de raming goed voor de opdracht met als voorwerp
“Heraanplanten bomen Stee”. De kostenraming bedraagt € 15.000.
4/ De gemeenteraad stelt het reglement opname gebouwen en woningen in leegstandregister vast. In
het kader van de bestrijding van de leegstand van gebouwen en woningen dient de gemeente, vanaf
2010, een eigen leegstandregister bij te houden. De gegevens uit de gewestelijke inventarisatielijst
leegstand worden overgedragen naar de gemeente en opgenomen in het gemeentelijk register.
De leegstand wordt vastgesteld op basis van de indicaties die opgenomen zijn in het gemeentelijk
reglement.
5/ Voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de
leegstand van gebouwen en woningen.
De belasting bedraagt voor een volledig gebouw of woonhuis:
- in aanslagjaar 2010: 990 euro
- in aanslagjaar 2011: 1010 euro
- in aanslagjaar 2012: 1030 euro
- in aanslagjaar 2013: 1050 euro
De belasting bedraagt voor elke overige woongelegenheid:
- in aanslagjaar 2010: 300 euro
- in aanslagjaar 2011: 310 euro
- in aanslagjaar 2012: 315 euro
- in aanslagjaar 2013: 320 euro
6/ Het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan wordt voorlopig vastgesteld en wordt voorgelegd aan
de Provinciale Auditcommissie met het oog op conformverklaring. Een mobiliteitsplan trekt de

krijtlijnen voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het eerste mobiliteitsplan werd goedgekeurd in 2002
en was aan een actualisatie toe. De gemeenteraad heeft het geactualiseerde beleidsplan en
actieplan voorlopig vastgesteld.
7/ Het verslag over het beheer van de gemeente over het dienstjaar 2009 wordt aan de
gemeenteraad voorgelegd. In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van:
De bestuursorganen :
- De gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, de gemeentelijke
adviesraden
- Het ocmw: raad voor maatschappelijk welzijn, vast bureau, bijzonder comité voor de sociale dienst
- De kerkfabrieken: het centraal kerkbestuur, de 6 parochies: sint-Laureins, watervliet, waterlandoudeman, sint-margriete, sint-jan-in-eremo, ’s gravenjansdijk bassevelde
- De polderbesturen: slependammepolders, generale vrije polders, isabellapolder.
De gemeentelijke diensten:
- De algemene administratie die bestaat uit het secretariaat, burgerzaken, financiële dienst, dienst
milieu, dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
- De technische dienst : het diensthoofd, de werkleider, het technisch personeel
- De dienst vrije tijd die bestaat uit toerisme, jeugd, sport, cultuur
- De bibliotheek met een vestigingsplaats te Sint-Laureins en te Watervliet
- Het gemeentelijk onderwijs
- Het kunstonderwijs: de gemeentelijke muziekschool.
Het jaarverslag ligt voor elke inwoner ter beschikking in de bibliotheek.
8/ De begrotingsrekening 2009 wordt vastgesteld met:
een algemeen begrotingsresultaat op de gewone dienst van 4.640.370,00 euro,
een algemeen boekhoudkundig resultaat op de gewone dienst van 5.367.536,98 euro,
een algemeen boekhoudkundig resultaat op de buitengewone dienst van 1.219.907,71 euro,
een algemeen begrotingsresultaat op de buitengewone dienst van -2.793.990,00 euro.
De balans wordt op 31.12.2009 vastgesteld in activa en passiva op 34.117.881,80 euro.
De resultatenrekening voor 2009 wordt afgesloten met een kostentotaal van 6.957.071,41 euro, een
opbrengstenresultaat van 7.324.706,89 euro en een boni van 367.635,48 euro.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen :
9/ Bouw kantine en heraanleg terrein VK Watervliet
10/ Volmachten verkiezingen: waarom vragen gemeentediensten wie de volmacht krijgt
11/ Subsidie Natuurpunt
12/ Tijdstip aanvang werken voetbalterrein/kantine Goalgetters en KMO-zone.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 SEPTEMBER 2010

1/ De gemeenteraad beslist om een éénmalige toelage van 1.250 euro toe te kennen aan voetbalclub
The Camerados voor het beluchten en doorzaaien van gras op het voetbalveld te Sint-Margriete.
2/ De gemeenteraad beslist om een toelage van 750 euro toe te kennen voor de slachtoffers van de
overstromingen in Pakistan.
3/ De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Sint-Laureins in het kader
van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de
jeugdcriminaliteit wordt verlengd voor één jaar.

4/ De gemeenteraad keurt het ontwerp goed betreffende het uitvoeren van aanpassingswerken in de
Goochelaarstraat tussen Krielweg en Comercaatsweg.
5/ De gemeenteraad verleend zijn goedkeuring aan de verrekening van de opdracht “Renovatie
betonverharding met KWS-verhardingen in deel Kochuytstraat, Rode Handstraat en Hontseindestraat
” voor het totaal bedrag in meer van € 28.670,00 excl. btw of € 34.690,70 incl. 21% btw.
6/ Het bestek en de raming wordt goedgekeurd voor :
- de opdracht met als voorwerp “Aankoop speeltuigen Sint-Jan-in-Eremo”. De kostenraming bedraagt
€ 10.330,58 excl. btw of € 12.500,00 incl. 21% btw,
- de opdracht met als voorwerp “Aankoop speeltuigen voor Waterland-Oudeman”. De kostenraming
bedraagt € 20.000,00 incl. 21% btw.
7/ Het gemeentebestuur zal met de gemeente Evergem een overeenkomst afsluiten voor het gebruik
van het Arteveldestadion gedeelte voetbal. Gezien er momenteel werken bezig zijn op het
voetbalterrein te Watervliet en het eigen terrein niet toegankelijk is, kan de voetbalclub VK Watervliet
tijdelijk gebruik maken van het Arteveldestadion.
8/ De gemeenteraad beslist toe te treden tot de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer
in de provincie Oost-Vlaanderen Westlede en de statuten goed te keuren. Het toetredingskapitaal
bedraagt 17.000 euro.
9/ Het wegtracé voor de verkaveling van de percelen langs de Kantijnstraat, tussen de huisnummers 6
en 14, wordt goedgekeurd.
10/ Het belastingsreglement op de melding van handelingen, ter vervanging van een
stedenbouwkundige vergunning, wordt aangepast en aangevuld als volgt:
“De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden
ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de datum van inning van de belasting. Van het bezwaarschrift wordt een
ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de indiening ervan.”
11/ De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2009 van het OCMW, vastgesteld door de
OCMW-raad op 08.07.2010 als volgt:
- geconsolideerde eindbalans: totaal passiva/activa: 5.777.549 euro
- geconsolideerde resultaatrekening:
- resultaat van het boekjaar: -326.587 euro
- totale gemeentelijke bijdrage: 633.507 euro
- onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen: 305.199 euro
- onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage in de investeringen: 328.309 euro
- over te dragen negatief saldo: 162.180 euro

Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen :
12/ Het voorstel tot herinrichting speelplein Sint-Laureins zodat speeltuigen terug toegankelijk worden
voor het publiek, wordt niet goedgekeurd.
13/ Het voorstel tot verruiming openingsuren toeristisch infokantoor wordt niet goedgekeurd.
14/ Plattelandsfonds: hoeveel geld krijgt Sint-Laureins in 2011 ?
15/ Nieuwe stijging pensioenenbijdragen statutair gemeentepersoneel.
16/ Problemen in het Streekplatform met de bijdragebetaling van een aantal gemeenten.
17/ Stand van zaken herinrichting bocht Ketterijstraat in Watervliet.

18/ Plan van aanpak inzake woonwagenbewoners.
19/ Vraag over het ontbreken van bepaalde activiteiten in het kermisprogramma in de Klaroen.
20/ Oprichtingen prezones brandweer en financiële implicaties voor Sint-Laureins.
21/ Vraag over de sterke stijging van de kostprijs nieuwe kantine VK Watervliet.
22/ Kantine en andere infrastructuur VK Watervliet: wat is de vermoedelijke realisatiedatum ?
23/ Vraag over foute berekening bij het draaien van het voetbalplein van VK Watervliet.
24/ Vraag over het gebrek aan onderhoud van het heraangelegde voetbalplein van VK Watervliet en
vermoedelijke realisatiedatum oefenterrein.
25/ Het voorstel tot vergoeding van alle onkosten VK Watervliet door gedwongen verhuis naar
Ertvelde, wordt niet goedgekeurd.

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 OKTOBER 2010

● De budgetwijzigingen nr. 1 van het dienstjaar 2010 werden besproken van de kerkfabrieken :
- Sint-Laureins, Waterland-Oudeman en Sint-Margriete.
- Sint-Jan-in-Eremo : de toelage voor de gewone werking wordt verhoogd met 775,48 euro. De
toelage voor het uitvoeren van investeringen wordt bepaald op 14.520 euro.
- Watervliet : de toelage voor het uitvoeren van investeringen wordt verhoogd met 53.894 euro.
● Voor de kerkfabriek van Watervliet wordt een wijziging van het meerjarenplan 2008-2013
goedgekeurd.
De toelage voor het uitvoeren van investeringen wordt bepaald op 58.436 euro voor het jaar 2011,
119.239 euro voor het jaar 2012 en 10.800 euro voor het jaar 2013.
● De budgetten 2011 worden besproken van de kerkfabrieken en de toelagen worden vastgesteld
voor :
- Sint-Jan-in-Eremo : toelage voor de gewone werking : 4.240,89 euro.
- Sint-Laureins : toelage voor het uitvoeren van investeringen : 25.000 euro.
- Sint-Margriete : toelage voor het uitvoeren van investeringen : 6.600 euro.
- Waterland-Oudeman : toelage voor de gewone werking : 8.999 euro en voor het uitvoeren van
investeringen : 20.000 euro.
- Watervliet : toelage voor het uitvoeren van investeringen : 58.436 euro.
● Het Gemeentelijk jeugdbeleidsplan 2011-2013 wordt goedgekeurd. Het plan bestaat uit twee
hoofdstukken: jeugdwerkbeleid en algemeen jeugdbeleid.
Voor het jeugdwerkbeleid worden volgende doelstellingen opgenomen:
- Een adequate financiële ondersteuning voor alle jeugdwerkinitiatieven bestendigen
- Efficiënte materiële en logistieke ondersteuning voor het jeugdwerk bestendigen
- Kadervorming
- Ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven door de jeugddienst bestendigen
- Administratieve ondersteuning van het jeugdwerk bestendigen
- Een goede informatie-uitwisseling tussen jeugddienst en alle jeugdwerkers bewerkstelligen
- Zorgen voor (brand)veilige jeugdlokalen (prioriteit)
- De structurele ondersteuning op gebied van jeugdlokalen bestendigen
- Activiteiten voor en door jeugdwerkinitiatieven ondersteunen
Voor het algemeen jeugdbeleid worden volgende doelstellingen opgenomen:

- Ondersteuning van de jeugdraad bestendigen
- Een gevarieerd en kwalitatief sterk aanbod via SWAP
- Een jaarlijkse Jeugddag van de Verbroederde Grensgemeenten
- Veilige speelterreinen met een goed imago
- Ontwikkelingssamenwerking bestendigen
- Blijven meewerken aan het lokaal drugsoverleg EEKASI
- Veiligheid
- Meedenken en meewerken met de Regionale Jeugddienst Meetjesland (RJM)
- Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) ondersteunen
- Sentse kinderen en jongeren cultuur laten opsnuiven (prioriteit)
- Actief werk maken van een goede en open communicatie- en informatiedoorstroming vanuit de
jeugddienst
● In het kader van de hervorming van de Civiele Veiligheid, in het bijzonder de organisatie van de
brandweerdiensten, wordt op zonaal niveau gestart met de oprichting van de operationele prezones
(OPZ - Brandweer).
De gemeente zal toetreden tot de Operationele Prezone Meetjesland. De stad Eeklo wordt aangesteld
als beherende gemeente over de toegekende subsidie van 259.188,95 euro.
● De overeenkomst tussen de gemeente en de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn betreffende de
realisatie, de instandhouding en de gebruiksmodaliteiten van gesubsidieerde halteaccommodatie op
het grondgebied van de gemeente, wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst beoogt het leveren en
plaatsen van gesubsidieerde halteaccommodatie via de VVM De Lijn aan de haltes van de VVM De
Lijn. Ze regelt ook het regelmatig onderhoud, de reiniging, de noodzakelijke herstellingen, de
verlichting en de exploitatie van deze halteaccommodatie.
● De gemeenteraad keurt het bestek en de raming goed voor de opdracht met als voorwerp
“Aankoop vorkheftruck met schepbak”. De kostenraming bedraagt € 33.057,85 excl. btw of €
40.000,00 incl. 21% btw.
● De definitieve beslissing om het onroerend goed gelegen te 9988 Sint-Laureins, Kerkstraat 30,
openbaar te verkopen, wordt goedgekeurd. De minimale verkoopwaarde wordt vastgesteld. De
opbrengst van deze verkoop zal worden aangewend ter financiering van investeringen.
● Het nieuwe gebruikersreglement voor de P.O.B. wordt goedgekeurd met ingang van 01.01.2011 met
de gewijzigde openingsuren van de bibliotheek. Vanaf 01 januari 2011 zijn de bibliotheek van SintLaureins en Watervliet op volgende dagen en uren geopend :
Hoofdbibliotheek Sint-Laureins
Maandag: 16u00 – 19u00
Woensdag: 14u00 – 17u00
Donderdag: 17u00 – 20u00
Zaterdag: 09u30 – 11u30

Uitleenpost Watervliet
Woensdag: 17u45 – 20u15
Zondag:10u00 – 12u30

● Het gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein wordt goedgekeurd.
● In de Munte wordt het laagspannings- en openbare verlichtingsnet ondergronds gebracht. De
raming bedraagt 9.213,46 euro. Het leveren, plaatsen en aansluiten van OV-palen wordt geraamd op
5.523,61 euro.
● De gemeenteraad verzoekt FINIWO in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T voor 21.034
aandelen voor een totale prijs van € 8.693.141,86 en kandidaat te zijn voor 6.000 aandelen toe te
de
wijzen in een eventuele 2 ronde voor een bedrag van € 2.479.740,00. Deze bijkomende investering
wordt gefinancierd met eigen middelen van FINIWO en de aandelen worden beheerd in de
rekeningsector F3.

● 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 13.12.2010.
De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
FINIWO van 13.12.2010.
● 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 07.12.2010.
De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Veneco² van 07.12.2010.
●
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 15.12.2010.
De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de Algemene Vergadering van I.V.M. van
15.12.2010.
● De gemeenteraad keurt het ontwerp van statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging
IMEWO goed. 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 20.12.2010.
De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
IMEWO van 20.12.2010.
● De aanvullende lijst van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar
2010 wordt vastgesteld.
● Het budget voor het dienstjaar 2010 – gewone dienst en buitengewone dienst – wordt gewijzigd en
vastgesteld.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen :
● Elektriciteitsrekening voor VK Watervliet op plein Ertvelde
● Tijdstip aanvang aanleg van een fietspad langs het Leopoldkanaal en langs de N455 tussen SintLaureins en Sint-Margriete
● Tijdstip aanvang werken Sint-Jansstraat – Warande – Vlasgaard
● Problemen met kauwen
● Vraag omtrent het aantal toegepaste GAS-sancties
● Maatregelen voor slijk op wegen

OVERZICHT GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2010

● De gemeenteraad neemt akte van de gemeenteraadsbeslissing van Assenede dd. 28.10.2010
betreffende de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt van ’s Gravenjansdijk van :
- de budgetwijziging 2010.
- de wijziging van het meerjarenplan 2008-2013. De gemeentelijke exploitatietoelage wordt verhoogd
met 31,32 euro en de gemeentelijke investeringstoelage wordt vastgesteld op 8.333,33 euro.
- het budget 2011. De gemeentelijke toelage voor de werking wordt vastgesteld op 1.261,02 euro en
het uitvoeren van investeringen op 8.333,33 euro.

● De voorlopige ramingen van de uit te voeren werken aan waterlopen van 3
dienstjaar 2011 worden gunstig geadviseerd voor het bestuur van :
- de Generale Vrije Polders : ten bedrage van 48.164,20 euro.
- de Isabellapolder : ten bedrage van 7.620,26 euro.
- de Slependammepolders : ten bedrage van 13.863,58 euro.

de

categorie voor het

● De kosteloze overname van het wegennet in de Munte wordt aanvaard. Het gaat in casu over het
wegdek en de ondergrond van de straat en ruimte voor de ondergrondse aanleg van
nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, riolering, oppervlaktewater), in de staat waarin ze zich
bevinden.
De overname gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk met het oog op de realisatie van de
heraanleg van nutsvoorzieningen, wegdek en aanleg gescheiden riolering.
● De wijziging van de statuten van de vereniging Welzijnsband Meetjesland wordt goedgekeurd. De
statuten werden aanpast aan enerzijds de nieuwe bepalingen van het decreet van 19.12.2008
betreffende de organisatie van de OCMW’s en anderzijds aan de meer uitgebreide dienstverlening
van de vereniging Welzijnsband Meetjesland.
● De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de SintJansstraat te 9982 Sint-Laureins, wordt goedgekeurd. De werken worden uitgevoerd door de V.M.W.
en de kosten zijn volledig ten laste van de verkavelaar.
● In uitvoering van de overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de
gemeente Sint-Laureins voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet stellen de
gemeente Sint-Laureins en RioAct elk jaar het takenpakket samen.
Het takenpakket voor 2011 wordt goedgekeurd voor een totaal bedrag van 27.120 euro. Het gaat in
casu om volgende taken : inventarisatie van het bestaand rioleringsstelsel, rollend investerings- en
onderhoudsprogramma, dagelijks beheer van het rioleringsstelsel - exploitatie hydraulische structuren,
klantencontactcenter - hydraulische adviezen algemeen, coördinatie en management van het RioActProject.
● Er wordt met ingang van 1 januari 2011 een gemeentelijk retributiereglement vastgesteld voor de
ophaling van grof huisvuil op afroep. De retributie wordt vastgelegd op € 20,00 voor de ophaling van
maximaal 3m³ grof huisvuil, te betalen door de aanvrager. Voor elke bijkomende m³ zal € 10,00 extra
worden aangerekend.
● In het kader van de hervorming van de Civiele Veiligheid, in het bijzonder de organisatie van de
brandweerdiensten, wordt op zonaal niveau gestart met de oprichting van de operationele prezones
(OPZ - Brandweer).
De OPZ-overeenkomst brandweer van de Operationele Prezone Meetjesland wordt goedgekeurd.
Deze overeenkomst moet bijdragen aan de verwezenlijking van de prioriteiten van de wet van
15.05.2007 betreffende de Civiele Veiligheid, waarvan de doelstellingen de volgende zijn:
- een betere werking van de hulpdiensten verzekeren,
- de veiligheid van de burgers en van de interveniërende partijen verhogen.
● De dotatie van de gemeente Sint-Laureins voor de begroting 2011 van de politiezone MeetjeslandCentrum wordt goedgekeurd als volgt: gewone dotatie : 589.047,95 euro.
Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen :
● Watersnood: kritieke punten en plaatsen.
● Het voorstel tot toekenning van een gemeentelijke vergoeding voor crematies in de Blauwe Toren,
wordt niet goedgekeurd.
● Tijdstip aanleg uitvoegstrook Expresweg.
● Vraag over het meer dynamisch maken van de gemeentelijke website.
● Tijdstip aanvang werken voetbalterreinen/kantine Goalgetters en KMO-zone.

● Voorstel tot het invoegen van een hoofdstuk omtrent ‘landbouwverkeer’ in het gemeentelijk
mobiliteitsplan.
● Vraag over hoe de doelstellingen inzake sociale woningen (koop en huur) en sociaal kavel concreet
zullen worden gerealiseerd in het kader van het grond en pandenbeleid.

GEMEENTERAADZITTING VAN 16 DECEMBER 2010

● De verlofdagen van het gemeentepersoneel ter compensatie van feestdagen die in 2011 op een
zaterdag of een zondag vallen, worden als volgt vastgesteld :
- vrijdag 03/06/2011: ter compensatie van zaterdag 01/01/2011.
- vrijdag 22/07/2011: ter compensatie van zondag 02/01/2011.
Volgende feestdagen zijn te nemen zoals het jaarlijks vakantieverlof : zondag 01/05/2011 en zondag
25/12/2011.
● De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2009-2010 en de jaarrekening van de Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland goed.
● Voor de financiering van het sociaal administratief centrum wordt de verdeelsleutel vastgesteld als
volgt: 1/3 ten laste van het OCMW en 2/3 ten laste van de gemeente. De financiering ten laste van de
gemeente zal gebeuren met een lening.
● De gemeenteraad neemt kennis van het OCMW-budget 2011 bestaande uit een beleidsnota, het
exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. De gemeentelijke bijdrage wordt
vastgesteld op 498.534,00 euro.
● Voor het aanslagjaar 2011 wordt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
vastgesteld op 7 %. en de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1.200.
● De gemeenteraad stelt de lijst van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het
dienstjaar 2011 vast voor een totaal bedrag van 326.975 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 : 34.325 euro
feestelijke plechtigheden : 16.035 euro
toelagen aan de sportverenigingen te verdelen volgens puntenregeling : 7.540 euro
instellingen met sociale kenmerken : 10.537 euro
instellingen voor sociale en preventieve geneeskunde : 2.565 euro
● De gemeenteraad stelt het meerjarig financieel beleidsplan 2010-2013, de beleidsnota en het
budget 2011 vast. Het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst bedraagt 2.736.087,64
euro. In de buitengewone dienst worden 11.930.321 euro uitgaven voorzien.
Aanvullende agendapunten ingediend door de fractie Samen :
● Voorstel tot het heraanleggen van de Caatsweg.
● Voorstel tot het heraanleggen deel Mandeweg.
● Aanleg riolering in Waterland-Oudeman: gemeentelijke vergoeding voor de onkosten van werken op
privé-terrein.
● Stand van zaken individuele waterzuivering IBA’s.

