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Zitting van woensdag 25 maart 2015
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele: schepenen;
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael,
Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele,
Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom,
Sara Hiltrop, Frederick Venneman, Wouter Van Hauwermeiren: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:
De zitting wordt geopend om 20:03 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Gezamenlijke prijsvraag gemeente en OCMW's arro Dendermonde voor verzekeringen

Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Binnen het arrondissement Dendermonde
is een OCMW-vereniging opgericht om schaalvoordelen te kunnen genereren. De verkenning van de
verzekeringsmarkt nu is daar een gevolg van. Bedoeling is zoveel mogelijk besturen samen te
brengen om prijs te vragen. Er doen vier OCMW’s en twee gemeenten meer. Eén
verzekeringsmaatschappij heeft nu al pro-actief een afspraak gemaakt.
Raadslid Luc Van Leuven wil weten waarom de andere besturen uit het arrondissement niet
deelnemen. De schepen antwoordt dat zij recent zelf de oefening hebben uitgevoerd of
onderhandeld hebben, ofwel hebben ze een lopend contract. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of
je bij andere prijsvragen kon aansluiten. De schepen repliceert dat dat bij beperkte offerteaanvragen
niet kon. Raadslid Herman Van Renterghem herinnert eraan dat de N-VA een dergelijke prijsvraag al
bepleit heeft bij hun voorstel tot de afschaffing van de belasting op motoren. Schepen Van de Wiele
vult nog aan dat dit initiatief deel uitmaakt van een besparingstraject : eerst werd de leninglast
onderzocht, nu de verzekeringspremies. Raadslid Van Tittelboom wil nog weten of de nieuwe
jeugdlokalen in de inventaris zijn opgenomen. De schepen antwoordt dat de lijst niet limitatief is.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘verzekeringen diverse OCMW’s en
gemeentebesturen’ een bestek werd opgesteld door de betrokken besturen;
Overwegende dat daarin volgende verzekeringsopdrachten werden bepaald die van toepassing zijn
op ons gemeentebestuur : verzekering brand en aanverwante risico’s, verzekering alle risico’s en
informatica, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, verzekering BA objectieve
aansprakelijkheid brand/ontploffing, verzekering bescherming van de publieke mandatarissen voor
gemeente, verzekering arbeidsongevallen en excedentair deel van het loon, verzekering lichamelijke
ongevallen – gemeentemandatarissen – vrijwilligers – onbezoldigde personen, verzekering
voertuigen en verzekering omnium dienstverplaatsingen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 80 000;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden in het budget 2016 en
volgende dienstjaren;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De opdracht ‘verzekeringen diverse OCMW’s en gemeentebesturen’ te gunnen bij wijze van
de open offerteaanvraag.
Art. 2 – Goedkeuring te verlenen aan het bestek en de raming voor de opdracht ‘verzekeringen diverse
OCMW’s en gemeentebesturen’, opgesteld door de betrokken besturen. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 80 000.
Art. 3 – Het OCMW van Zele aan te wijzen als opdrachtgevend bestuur, dat als aankoopcentrale zal
fungeren.
Art. 4 – Het standaard publicatieformulier in te vullen en bekend te maken op Europees niveau.
Art. 5 – De uitgave voor deze opdracht te voorzien in het budget 2016 en volgende boekjaren.
2.

Belastingsreglement voor tussenkomsten van de lokale politie - Aanvulling

Burgemeester Kenneth Taylor licht dit agendapunt toe.

323

De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 december 2013 inzake de vaststelling van een
belastingreglement voor tussenkomsten van de lokale politie;
Gelet op de notulen van agendapunt nr. 7 van het politiecollege d.d. 11 februari 2015 : aanpassen
gemeenteraadsbesluit over contantbelasting/wielklemmen;
Overwegende dat het aangewezen is het gebruik van een wielklem en de daaruit volgende inname
van de openbare weg te belasten met een bedrag van € 50;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012,
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet inzake het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 december 2013 als volgt aan te vullen :
-

Het gebruik van de wielklem en inname openbare weg € 50

De belastingplichtige bij het gebruik van de wielklem is de eigenaar van het voertuig.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid en aan de voorzitter van
het Politiecollege toegezonden.
3.

Mededeling overeenkomst met de Kruispuntenbank van Sociale Zekerheid

De raad,
Neemt akte van de ondertekende overeenkomst nr. 15/15 d.d. 04.03.2015 inzake de mededeling van
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Wichelen voor
de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepassing van
beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013.
4.

Jaarrekening 2013 OCMW - Kennisname besluit gouverneur

De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 augustus 2014 houdende kennisname van de OCMWjaarrekening boekjaar 2013;
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Gelet op het besluit van de heer Gouverneur d.d. 25 februari 2015 houdende de goedkeuring van de
jaarrekening over het financiële boekjaar van het OCMW;
Besluit
Enig art. – Neemt kennis van het besluit van de heer Gouverneur d.d. 25 februari 2015 houdende de
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar van het OCMW.
5.

Rekening 2014 van de kerkfabriek 'Sint-Denys' Serskamp - Advies

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom heeft vastgesteld dat bij
de drie kerkfabrieken samen zowat € 475 000 beleggingen verzameld zijn. Hij vraagt of daar plannen
rond bestaan. De schepen antwoordt dat er bij ons een scheiding tussen kerk en staat bestaat. De
kerkfabrieken beslissen daar autonoom over, maar de gelden kunnen wel bij investeringen worden
gebruikt. Bij de fusie van de kerkfabrieken is misschien iets mogelijk. De burgemeester beklemtoont
dat het hier niet om gemeenschapsgelden gaat, maar om middelen uit historische bronnen. Mensen
hebben in het verleden eigendommen aan de kerkfabriek geschonken. Het bestuur stelt zich ook de
vraag wat met die beleggingen moet gebeuren.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB – 2013/01 d.d. 1 maart 2013 inzake de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Regelgeving en Werking betreffende
de toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten;
Gelet op de rekening 2014 van de kerkfabriek ‘Sint-Denys Serskamp’ en bijgevoegde bewijsstukken;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
16 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael,
Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom,
Wouter Van Hauwermeiren);
5 onthoudingen (Luc Galle, Herman Van Renterghem, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop,
Frederick Venneman)
Besluit
Art. 1 – De raad neemt kennis van de rekening 2014 van de kerkfabriek ‘Sint-Denys’ Serskamp en
brengt hierover een gunstig advies uit.
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Exploitatierekening
Ontvangsten
Uitgaven
Exploitatie eigen boekjaar
Overschot exploitatie 2013
Exploitatietoelage 2014
Overschot

€
€
-€
€
€
€

8 096,35
21 193,00
13 096,65
14 573,89
20 954,00
22 431,24

€
€
-€
€
-€

24 460,80
51 922,45
27 461,65
19 308,41
8 153,24

Investeringsrekening
Ontvangsten
Uitgaven
Investeringen eigen boekjaar
Overschot investeringen 2013
Tekort

Het totale patrimonium (roerende beleggingen) bedraagt € 205 000,00
Art. 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling
Lokale Financiën, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 1 9000 Gent.
6.

Rekening 2014 van de kerkfabriek 'Sint-Jansonthoofding' Schellebelle - Advies

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Hier kunnen de beleggingen worden gebruikt voor de
medefinanciering van de binnenrestauratie van de kerk.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB – 2013/01 d.d. 1 maart 2013 inzake de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Regelgeving en Werking betreffende
de toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten;
Gelet op de rekening 2014 van de kerkfabriek ‘Sint-Jans-Onthoofding Schellebelle en bijgevoegde
bewijsstukken;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
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16 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael,
Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom,
Wouter Van Hauwermeiren);
5 onthoudingen (Luc Galle, Herman Van Renterghem, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Frederick Venneman)
Besluit
Art. 1 – De raad neemt kennis van de rekening 2014 van de kerkfabriek ‘Sint-Jans-Onthoofding
Schellebelle en brengt hierover een gunstig advies uit.
Exploitatierekening
Ontvangsten
Uitgaven
Exploitatie eigen boekjaar
Overschot exploitatie 2013
Exploitatietoelage 2014
Overschot

€
€
-€
€
€
€

7 141,45
26 974,38
19 832,93
54 471,44
26 346,00
60 984,51

Investeringsrekening
Ontvangsten
Uitgaven
Investeringen eigen boekjaar
Overschot investeringen 2013
Overschot

€ 123 299,60
€ 118 533,59
€
4 766,01
€
800,00
€
5 566,01

Het totale patrimonium (roerende beleggingen) bedraagt € 163 701,56.
Art. 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling
Lokale Financiën, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 1 9000 Gent.
7.

Rekening 2014 van de kerkfabriek 'Sint-Gertrudis' Wichelen - Advies

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Hier wordt een andere oplossing gezocht voor de
financiële problemen bij de kerkfabriek voor de renovatie van het gildenhuis.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB – 2013/01 d.d. 1 maart 2013 inzake de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Regelgeving en Werking betreffende

327
de toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten;
Gelet op de rekening 2014 van de kerkfabriek ‘Sint-Gertrudis’ Wichelen en bijgevoegde
bewijsstukken;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
16 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael,
Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom,
Wouter Van Hauwermeiren);
5 onthoudingen (Luc Galle, Herman Van Renterghem, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Frederick Venneman)
Besluit
Art. 1 – De raad neemt kennis van de rekening 2014 van de kerkfabriek ‘Sint-Gertrudis’ Wichelen en
brengt hierover een gunstig advies uit.
Exploitatierekening
Ontvangsten
Uitgaven
Overboekingen
Exploitatie eigen boekjaar
Overschot exploitatie 2013
Exploitatietoelage 2014
Overschot

€
€
-€
-€
€
€
€

22 517,64
40 140,05
231,00
17 853,41
30 981,40
23 633,00
36 760,99

€
€
€
€
€
€

53 700,00
53 901,00
30,00
231,00
0,00
30,00

Investeringsrekening
Ontvangsten
Uitgaven
Investeringen eigen boekjaar
Overboekingen
Overschot investeringen 2013
Overschot

Het totale patrimonium (roerende beleggingen) bedraagt € 107 542,00
Art. 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling
Lokale Financiën, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 1 9000 Gent.
8.

Protocolakkoord betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties - Inbreuken op het
strafwetboek (niet-verkeer) - Goedkeuring

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Raadslid Kurt Rasschaert merkt op dat het
protocolakkoord niet op de politieraad is besproken en vraagt die overweging te schrappen. Raadslid
Luc Van Leuven vraagt of dit akkoord effectief niet op de politieraad had moeten besproken worden.
De burgemeester repliceert dat dit akkoord in overleg met de procureur is opgesteld.
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De raad,
Gelet op artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 13 mei 1999 en laatst
gewijzigd bij de wet van 1 juni 2011;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2007;
Gelet op artikel 2 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013
en recente wijzigingen door de wet diverse bepalingen Binnenlandse Zaken die het mogelijk maken
dat de gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor de inbreuken op zijn
reglementen en verordeningen, tenzij voor dezelfde inbreuken door of krachtens een wet, een
decreet of een ordonnantie, straffen of administratieve sancties worden bepaald;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en
het model van het protocolakkoord tussen de gemeente en het parket inzake de gemengde
inbreuken en de nieuwe inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren;
Gelet op de omzendbrief van het college van procureurs-generaal van januari 2014 met instructies
aan de parketten (gepubliceerd op 11 februari 2014, met erratum van 2 juli 2014;
Overwegende dat het politiecollege van de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen besloten heeft om
het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (niet-verkeer) te
ondertekenen, met uitzondering van ‘winkeldiefstal’ en ‘opzettelijke slagen’;
Overwegende dat artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan
voorzien in een administratieve sanctie voor inbreuken op de artikelen 398, 448, 521, derde lid, 461,
463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559,1°, 561,1°, 563,2°, 563,3° en 563bis van het Strafwetboek;
Overwegende dat voor de bovenvermelde inbreuken een protocolakkoord kan worden afgesloten
tussen de bevoegde procureur des konings en het college van burgemeester en schepenen of het
gemeentecollege;
Overwegende dat het voorliggende protocol alle wettelijke bepalingen respecteert inzake de
voorziene procedures voor de overtreders en dat het bovendien niet mag afwijken van hun rechten;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Bijgevoegd protocolakkoord inzake de gemeentelijke administratieve sancties (niet-verkeer)
af te sluiten met uitzondering van ‘winkeldiefstal’ en ‘opzettelijke slagen’. Dit protocol respecteert
alle wettelijke bepalingen inzake de voorziene procedures voor de overtreders en mag niet afwijken
van hun rechten.
Art. 2 – Dit protocolakkoord treedt in werking op 1 april 2015 met dien verstande dat, wat de
inbreuken betreft voorzien onder de punten 3.1.1. en 3.1.2., de inwerkingtreding wordt uitgesteld
tot de datum die door de betrokken partijen expliciet wordt aangegeven in een afzonderlijke bijlage,
die, gedagtekend en behoorlijk ondertekend door alle partijen, dient te worden gevoegd aan
onderhavig protocolakkoord om er, vanaf de datum van ondertekening van de bijlage, één geheel
mee uit te maken, overeenkomstig artikel 2.6 van onderhavig protocolakkoord.
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Art. 3 – De burgemeester en de secretaris te machtigen namens de gemeente dit protocolakkoord te
ondertekenen.
9.

Algemeen politiereglement Wichelen in overleg met de gemeenten Laarne en Wetteren Aanpassingen

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Hij maakt daarbij twee opmerkingen, een eerste over de
verkoop van alcohol door nachtwinkels (waar Wetteren nu blijkbaar ook op zijn eerdere stappen is
teruggekomen) en een tweede over het verbod om op niet-officiële terrassen of in de buurt daarvan
dranken te nuttigen, wat maar op één lokaal probleem in Wetteren toepasbaar was. Dat verbod zou
bij ons niet worden ingevoerd.
Raadslid Els Stichelmans vraagt of dat verbod altijd in het politiereglement heeft gestaan. De
burgemeester antwoordt dat het een punt is van Wetteren om steeds specifieker te gaan. Genoemd
raadslid merkt op dat de korpschef het verbod wou behouden als stok achter de deur. De
burgemeester is van mening dat je met een politiereglement een leidraad moet maken, er zijn nog
twintig andere punten in het politiereglement die je bij overlast kunt aangrijpen, bvb. nachtlawaai.
Raadslid Ann Van Wesemael merkt op dat dit punt wel op de politieraad is besproken, wat voor
raadslid Stichelmans bewijst dat de politieraad dus wel belang hecht aan het thema. Ze is van
oordeel dat het reglement met gezond verstand moet worden toegepast.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 februari 2012 houdende de vaststelling van het
aangepaste algemeen politiereglement in overleg met de gemeenten Wetteren en Laarne;
Overwegende dat met de drie gemeenten van de politiezone en met de lokale politie overlegd en
vergaderd is om het bestaande reglement grondig aan te passen naar aanleiding van de
ondertekening van het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties –
inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer);
Overwegende dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om ook andere verouderde bepalingen en
verwijzingen in het politiereglement aan te passen;
Overwegende dat ervoor gekozen wordt om GAS-sancties pas op te leggen vanaf de leeftijd van
16 jaar;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van de gemeentewet en het gemeentedecreet;
Gelet op de voorgestelde aanpassingen van het algemeen politiereglement, zoals duidelijk gemaakt
in het voorliggende document;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Bijgaand ontwerp van aangepast algemeen politiereglement, opgesteld in overleg met de
gemeenten Laarne en Wetteren, vast te stellen. Het heeft uitwerking vanaf 1 april 2015.
Art. 2 – Het aangepaste algemeen politiereglement bekend te maken overeenkomstig de bepalingen
van art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.
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Art. 3 – Een afschrift van dit besluit samen met een gecoördineerde versie van het aangepaste
algemeen politiereglement te sturen naar de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,
Departement Interne Organisatie, Dienst Juridische Aangelegenheden en Bestuurszaken, naar de
Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Dendermonde, naar de stad
Dendermonde, Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11 9200 Dendermonde en naar de
Korpschef van de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen.
10. Instap raamcontract EPAYMENT van FEDICT
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Het gaat om vrijetijdssoftware voor online
betalingen. Tickets zullen ook automatisch te betalen zijn. Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of
er nog extra kosten voor het reservatiestysteem te verwachten zijn. De schepen antwoordt dat alle
linken gemaakt zijn, tenzij er voor extra modules wordt gekozen, maar dat zal op korte termijn niet
gebeuren. De kosten worden doorgerekend, het aantal transacties wordt in de prijs verwerkt. Hier
speelt ook de kracht van het getal : het bedrag zal opgaan in de massa.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 17, § 2, 2° b (nieuwe werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke
werken/diensten);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 3, § 3;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de software voor de vrijetijdssector het mogelijk maakt om reeds bij het
reserveren de betalingen online uit te voeren. Hiervoor is een abonnement nodig bij een
betalingsprovider;
Overwegende dat bij de aankoop van de vrijetijdssoftware reeds een koppeling met de
betalingsprovider Ogone voorzien werd en via de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en
communicatietechnologie (FedICT) aan een voordelig tarief zo’n abonnement kan afgesloten
worden;
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Overwegende dat de kostprijs van een abonnement bij Ogone via FedICT als volgt wordt berekend:
• Eenmalige installatiekosten:
• Maandelijkse abonnementskost:
• Transactiekost per online betaling:

€ 359,94 incl. BTW
€ 37,50 incl. BTW
1 - 2.499 transacties/maand € 0,1815 incl. BTW
2.500 – 9.999 transacties/maand € 0,1694 incl. BTW
meer dan 10.000 transacties/maand € 0,1573 incl. BTW

Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Een abonnement af te sluiten met een betalingsprovider zodat betalingen vanuit het
vrijetijdspakket online kunnen gebeuren.
Art. 2 – In te stappen in de overeenkomst van Fedict als bijlage aan dit besluit.
11. Bekrachtiging heroriëntering studieopdrachten - Fietspadenproject Bogaert
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Hij herinnert eraan dat de projecten Wanzelesteenweg en
Hulst-Bogaert zijn opgestart voor 2000. Op Vlaams niveau is de Bogaert nu achteruitgeschoven. De
gemeente kan dat echter niet alleen dragen, dus zijn er subsidies nodig. Het voor de Bogaert
opgemaakte project met zijn onteigeningen en verkeersdrempels is achterhaald. Uit gesprekken met
de provincie is gebleken dat het dankzij subsidies een haalbare kaart wordt om daar fietspaden aan
te leggen. Als dat project met Studiebureau De Paepe kan worden uitgevoerd, is hij bereid de
opdracht voor de Wanzelesteenweg te laten vallen en kan de Bogaert op relatief korte termijn
worden aangepakt.
Raadslid Luc Van Leuven stelt vast dat al € 8 636 is betaald voor het ontwerp van de
Wanzelesteenweg : dat geld zijn we dus kwijt ? De burgemeester merkt op dat hij ook bereid kan zijn
om het plan door te geven. En voor de Bogaert is al € 12 936 betaald aan het Studiebureau, wat niet
verrekend wordt in het nieuwe contract. Schepen Albert Van Malderen merkt op dat de ontwerper
daarvoor heeft gewerkt, hij heeft die plannen uitgetekend. De burgemeester vult aan dat hij ook nu
gaat werken voor zijn geld. Genoemd raadslid wil nog weten of er een één- of tweezijdig fietspad
komt. Schepen Kristof De Smet belooft af te toetsen met de provincie wat haalbaar is met subsidies.
Raadslid Van Leuven stelt ook vast dat de ontwerper zegt dat er onteigeningen komen. De
burgemeester is daar nog niet van overtuigd : zoals in Onnebossen en Pannekensweg kun je de
rijweg behouden zoals hij nu is en daarnaast een tweerichtingsfietspad leggen. Schepen De Smet vult
aan dat het de bedoeling is het verkeer daar te ontmoedigen. De burgemeester wil alle
mogelijkheden met het studiebureau onderzoeken, weliswaar binnen het budgettaire kader.
Misschien wordt er een stuk éénrichtingsverkeer ingevoerd. Raadslid Luc Van Leuven wijst erop dat
schepen De Smet heeft verklaard dat het project zonder onteigeningen zou worden uitgevoerd. Voor
schepen Van Malderen is dat nog steeds mogelijk. Schepen De Smet bevestigt dat dat de wens van
het college is.
De burgemeester noemt de fietspaden prioritair. Daaruit leidt raadslid Gert Van Tittelboom af dat er
twee keer werken zullen worden uitgevoerd. De burgemeester antwoordt dat nu de gemeente het
ritme bepaalt. Hij hoopt dat Vlaanderen zal meestappen voor de aanleg van de riolering. Schepen
Kristof De Smet wijst erop dat Vlaanderen ook oplegt om zijstraten mee te nemen in

332
rioleringsprojecten. De burgemeester stelt dat de gemeente de BBC-regelgeving moet volgen met
alle budgetten erin, maar Vlaanderen schuift naar believen projecten naar voren en naar achteren.
Alle schade die zij zouden berokkenen, moeten ze herstellen. Laatstgenoemd raadslid vraagt of ook
de Heide mee opgenomen wordt, dat is ook een gevaarlijke straat. Raadslid Van Leuven treedt hem
bij : als je van de Bogaert komt, kom je plots op een straat zonder fietspaden. Schepen Kristof De
Smet beklemtoont dat alles ook een budgettair verhaal heeft. De burgemeester beaamt dat de Heide
een by-pass is die vaak wordt genomen.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 oktober 1999 inzake de uitvoering van
verbeteringswerken aan de Wanzelesteenweg te Serskamp tussen het kruispunt Krakeelstraat –
Smetledestraat – Wanzelesteenweg en de grens met Wanzele;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 februari 2000 inzake de uitvoering van verbeteringswerken
aan Bogaert en Hulst;
Gelet op de collegebesluiten waarbij Ingenieursbureau De Paepe, Brugstraat 18a 9260 Wichelen,
werd aangesteld voor de opmaak van het ontwerp voor respectievelijk de verbeteringswerken aan
de Wanzelesteenweg en aan Bogaert en Hulst;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2007 inzake de goedkeuring van een
dadingsovereenkomst met ontwerpbureau De Paepe over de wegen- en rioleringswerken Bogaert –
Hulst;
Overwegende dat na 15 jaar nog geen uitvoering is gegeven aan het project verbeteringswerken
Wanzelesteenweg en dat het project Bogaert - na uitvoering van de deelprojecten collectorwerken
Heide-Hulst enerzijds en het zuiver gemeentelijk wegen- en rioleringsproject Hulst anderzijds - als
bovengemeentelijk project is geselecteerd en dus op initiatief van Aquafin zal worden uitgevoerd;
Overwegende dat de aanleg van fietspaden langsheen de Bogaert voor de veiligheid van de zwakke
weggebruiker belangrijk is, dat met de genoemde ontwerper is onderhandeld over een
heroriëntering van de genoemde studieopdrachten Wanzelesteenweg enerzijds en Bogaert
anderzijds;
Overwegende dat die onderhandelingen tot de voorliggende overeenkomst hebben geleid;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De voorliggende overeenkomst ‘heroriëntering studieopdrachten’ tussen de B.V.B.A.
Studiebureau De Paepe, Brugstraat 18A 9260 Wichelen en het gemeentebestuur goed te keuren.
Art. 2 – De burgemeester en de gemeentesecretaris te machtigen namens de gemeente de
genoemde overeenkomst te ondertekenen.
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12. Plaatsen van fietsoplaadpunten aan pleintje Aard te Schellebelle via Eandis
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Frederick Venneman vindt dat een geweldig
initiatief, maar vraagt zich af hoe dat in zijn werk gaat : gratis of met een betaalkaart ? De
burgemeester bevestigt dat het gratis is, omdat het op een toeristische plaats is gelegen, er is echter
nog geen uniformiteit qua systemen. Schepen Christoph Van de Wiele licht toe dat de oplaadtijd
afhangt van het type batterij, er komt er ook één aan de Molenkouter. Raadslid Venneman heeft
echter in het informatieblad Rondom gelezen dat alles al beslist is na een vraaggesprek met schepen
Praet, nog voor de gemeenteraad heeft gestemd. Vermoedelijk halen de journalisten hun informatie
uit de toelichtingsnota die voor de gemeenteraad wordt doorgestuurd.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat het bestuur wenst te investeren in elektrische oplaadpunten voor fietsen;
Overwegende dat bij de herinrichting van Aard te Schellebelle het opportuun is om twee
oplaadpunten voor fietsen te voorzien;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om oplaadpunten te laten plaatsen via Eandis waardoor
Eandis belast wordt met het uitschrijven van de opdracht in overeenstemming met de wet op de
overheidsopdrachten;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2015 onder de
investeringsenveloppe 020000 03;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend om voor het leveren en plaatsen van 2 oplaadpunten voor
fietsen een beroep te doen op Eandis tegen de kostprijs van € 5.902,52 (incl.btw) voor de levering en
plaatsing van twee fietsoplaadpunten met fietsenrek en € 1.642,55(incl. btw) voor de aansluiting van
de installatie op het net.
Art. 2 – Deze uitgave te betalen via de investeringsenveloppe 020000 03, voorzien in het budget 2015.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen naar Eandis, c/o Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.
13. Interlokale vereniging 'Cultuuroverleg Scheldeland' - Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag
2014 en budget 2015
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of de
mogelijkheid om toe te treden rond de Uitpas nog besproken is. Cultuuroverleg Scheldeland kan
daarvoor een platform zijn. De schepen belooft dat misschien op een volgende vergadering aan bod
te brengen.
Schepen Christoph Van de Wiele noemt de Uitpas geen vrijblijvend systeem, wij werken nu met de
vrijetijdspas. Schepen Anneleen Rimbaut meent dat een gemeente als Wichelen er zijn broek aan zou
scheuren. Genoemd raadslid wijst erop dat er nu subsidies voor voorzien worden. Schepen Van de
Wiele beaamt dat er zijn voor de hardware, maar uitgerekend die kosten zijn beheersbaar. Raadslid
Van Tittelboom vraagt toch de voor en tegens af te wegen, het kan in een groter kader interessant
zijn. De Uitpas is er voor iedereen en is niet stigmatiserend. Schepen Rimbaut verwijst naar
Wetteren, waar in Cultuurcentrum Nova de pas elke vrijdag, zaterdag en zondag kan worden
gebruikt, bij ons vijf keer per jaar.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 8 maart 2005 waarbij de oprichting van de interlokale
vereniging ‘Cultuuroverleg Scheldeland’ en de bijbehorende statuten werden goedgekeurd;
Gelet op art. 12 van genoemde statuten waarin wordt bepaald dat de rekening goedgekeurd is als de
gewone meerderheid van de gemeenteraden van alle leden die goedkeurt. Hetzelfde geldt voor het
budget;
Overwegende dat de jaarrekening 2014 en het budget 2015 werden besproken en aanvaard in het
beheerscomité d.d. februari 2015 van de interlokale vereniging;
Gelet op het bijgevoegd jaarverslag 2014, de jaarrekening 2014 en het budget 2015;
Overwegende dat de vier deelnemende gemeenten overeengekomen zijn geen nieuwe middelen
meer te voorzien voor de vereniging;
Overwegende dat de jaarrekening 2014 afsluit met een positief saldo van € 20 304,29;
Overwegende dat het budget 2015 voorziet in een status-quo, zonder nieuwe inkomsten of uitgaven;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen en wijzigingen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 – De jaarrekening en het jaarverslag 2014 en het budget 2015 van de interlokale vereniging
‘Cultuuroverleg Scheldeland’ goed te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit toe te sturen aan de beherende gemeente van ‘Cultuuroverleg
Scheldeland’, p.a. Dorp 101 9290 Berlare.
14. Gemeentelijk archiefreglement - Goedkeuring
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 november 2009 houdende de goedkeuring van de
principebeslissing om als niet-permanent lid toe te treden tot de projectvereniging ‘Cultuurdijk’;
Overwegende dat vanuit de projectvereniging een ontwerp van archiefreglement is voorbereid voor
de gemeenten van het Land van Dendermonde die een beroep doen op de intergemeentelijke
archivaris;
Overwegende dat het bezoekersreglement in het ontwerp van archiefreglement is geïntegreerd;
Gelet op het bijgevoegde ontwerp van archiefreglement;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Bijgevoegd gemeentelijk archiefreglement goed te keuren.
15. Erfgoedcel Land van Dendermonde - Voortzetting archiefwerking
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 november 2009 houdende de goedkeuring van de
principebeslissing om als niet-permanent lid toe te treden tot de projectvereniging ‘Cultuurdijk’;
Overwegende dat in de schoot van genoemde projectvereniging sedert medio 2012 een erfgoedcel
‘Land van Dendermonde’ is opgericht van waaruit een traject gemeentearchieven is ontstaan;
Overwegende dat sedert 1 april 2014 de erfgoedcel een intergemeentelijke archivaris heeft
aangesteld die de zeven gemeenten zonder archiefdienst in het Land van Dendermonde bijstaat,
waaronder onze gemeente;
Overwegende dat sedertdien verschillende waardevolle initiatieven zijn ontstaan om het
gemeentearchief op een wettelijke en professionele manier te beheren;
Gelet op de brief d.d. 11 maart 2015 van de erfgoedcel waaruit blijkt dat de intergemeentelijke
archivaris vanaf 1 april 2015 niet langer in dienst kan blijven omdat enerzijds de Vlaamse Overheid
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voor de beleidsperiode 2015 – 2020 jaarlijks 20 % minder werkingsmiddelen ter beschikking stelt en
anderzijds de archivaris zich zou dienen te beperken tot het statisch archief met een
cultuurhistorische waarde;
Overwegende dat de erfgoedcel daarom voorstelt dat de geïnteresseerde gemeenten naar rato van
hun inwonersaantal het archieftraject met de tewerkstelling van de intergemeentelijke archivaris
zouden financieren, terwijl zijzelf verder zou instaan voor alle administratie en de
terbeschikkingstelling van een laptop en smartphone;
Overwegende dat zeven gemeenten positief hebben gereageerd op dit voorstel en dat de archivaris
voor onze gemeente driewekelijks twee dagen ter plaatse zou zijn;
Overwegende dat voor 2015 en 2016 een bijdrage van € 0,5 per inwoner per jaar zou verschuldigd
zijn en voor 2017 € 0,58, wat op jaarbasis neerkomt op respectievelijk ongeveer € 5 800 en € 6 500;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Zijn akkoord te betuigen met het voorstel om gedurende 3 jaar verder een beroep te doen
op de intergemeentelijke archivaris, tewerkgesteld door de erfgoedcel ‘Land van Dendermonde’, om
bijstand te verlenen bij de gemeentelijke archiefwerking.
Art. 2 – Daartoe op de budgetten 2015 en 2016 telkens € 0,5 per inwoner per jaar te voorzien en
€ 0,58 per inwoner voor 2017.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit te sturen aan de Erfgoedcel ‘Land van Dendermonde’,
Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde en tevens een afschrift te bezorgen aan de financieel
beheerder voor het voorzien bij budgetwijziging van de nodige kredieten in 2015.
16. Organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum - Aanpassing - Invoering
plaatsvervangers
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Het is belangrijk om in aantal te zijn, daarom moet nu
worden geanticipeerd.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 januari 2014 inzake de goedkeuring van het organiek
reglement van het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum;
Overwegende dat in artikel 7 § 3 van het organiek reglement de samenstelling van het
beheersorgaan geregeld is;
Overwegende dat het voor de werkbaarheid en continuïteit van het beheersorgaan aangewezen is
om voor alle leden ervan de mogelijkheid te voorzien een plaatsvervanger aan te wijzen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
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Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Artikel 7 van het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 januari 2014 inzake de goedkeuring van het
organiek reglement van het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum wordt als volgt
aangevuld in §3 : ‘Voor elke afgevaardigde van de inrichtende overheid of vertegenwoordiger van
gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen kan een plaatsvervanger deelnemen aan de
vergaderingen van het beheersorgaan indien de effectieve afgevaardigde of vertegenwoordiger
verontschuldigd is’.
Art. 2 – Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennis gegeven aan de provinciegouverneur op
de wijze bepaald in art. 252 van het gemeentedecreet.
17. Organisatie kleuteropvang tijdens de zomermaanden 2015
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. Zoals de vorige jaren worden 880 bijkomende
opvanguren voorzien voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 mei 2011 inzake de organisatie van een kleuteropvang
tijdens de zomermaanden;
Overwegende dat sedert dan elk jaar een kleuteropvang tijdens de zomermaanden is georganiseerd
gelijktijdig met de speelpleinwerking;
Overwegende dat in de zomermaanden juli en augustus 2015 op de gemeente opnieuw een
speelpleinwerking georganiseerd wordt gedurende zes weken;
Overwegende dat op die gemeentelijke speelpleinwerking kinderen van 4 tot 14 jaar terecht kunnen,
maar dat zich een leemte laat gevoelen voor een zinvolle tijdsbesteding voor de schoolrijpe kleuters
van 2,5 tot 4 jaar;
Overwegende dat de speelpleinwerking dit jaar voor de derde keer in ’t Ankerpunt (Anker Serskamp)
georganiseerd wordt;
Overwegende dat de kleuteropvang best aansluit bij de buitenschoolse opvang, die dit jaar op 3 juli
2015 eindigt, terwijl de speelpleinwerking pas op 13 juli 2015 van start gaat;
Overwegende dat de kleuteropvang dus gedurende zeven weken in de zomervakantie zou worden
georganiseerd, terwijl de speelpleinwerking maar zes weken duurt;
Gelet op het collegebesluit d.d. 14 maart 2014 inzake de organisatie van de kleuteropvang;
Overwegende dat ouders hun kinderen tijdens de speelpleinwerking op één plaats kunnen brengen
en ophalen;
Overwegende dat de voor- en na-opvang van de speelpleinwerking op dezelfde locatie kan
plaatsvinden;
Overwegende dat het aangewezen is dat ervaren kinderopvangsters de kleuteropvang leiden en
worden ingezet om de maximaal 28 kleuters te begeleiden;
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Overwegende dat de kinderen die voor 8u30 en na 17uur op het speelplein verblijven, ook naar de
kleuteropvang kunnen worden gebracht;
Overwegende dat het contingent opvanguren daarom op 880 uur vastgelegd dient te worden;
Gelet op item 094501 – AR 6203000 van het budget van 2015;
Gelet op art. 43, 104 en 253 van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Van maandag 6 juli 2015 tot en met vrijdag 21 augustus 2015 in Gibo de Rozelaar,
Schoolstraat 2 te Serskamp een kleuteropvang te organiseren tijdens de zomervakantie, telkens van
7 tot 18 uur, behalve op zater-, zon- en feestdagen.
Art. 2 – Er worden maximaal 28 kleuters toegelaten. Ouders dienen hun kleuter vooraf in te schrijven
via het online inschrijvingssysteem “Ticketgang”. Inschrijven is mogelijk vanaf 13 april 2015.
Terugbetaling is enkel mogelijk op voorlegging van een medisch attest.
Art. 3 – Per dag vier kinderopvang(st)ers in te zetten, die elk 5u30 per dag presteren, twee van 7u tot
12u30, de andere twee van 12u30 tot 18 uur.
Art. 4 – Voor de organisatie van de kinderopvang het contingent van het aantal opvanguren op 880
eenheden vast te leggen.
Art. 5 – De aan te rekenen prijzen van de kleuteropvang vast te leggen op € 8 voor een volledige dag
en € 4 voor een halve dag.
Art. 6 – De kleuters een vieruurtje aan te bieden. Voor ‘s middags dienen de ouders zelf een
lunchpakket te voorzien.
Art. 7 –Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling
Personeel Lokale Besturen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 1 9000 Gent.
Raadslid Kurt Rasschaert heeft grote vragen bij de veiligheid van de fietsers in de Hoge Landweg in
Schellebelle. Hij vraagt daarom of er voor het wegzakkende wegdek een korte- en
langetermijnoplossing is en of er overleg met de gebruikers bestaat. De burgemeester licht toe dat
de verzakkingen het gevolg zijn van het verschuiven van een “Merelbeekse” kleilaag en dat de
toestand nog jaren gemonitord zal worden. Raadslid Karel Bontinck herinnert eraan dat er in de jaren
’60 een beek liep, die nu verdwenen is. Raadslid Rasschaert vraagt de signalisatie 3 meter te
verplaatsen, om er zeker van te zijn om als gemeentebestuur niet aansprakelijk gesteld te worden bij
ongevallen. De burgemeester weet dat de afdeling Zeeschelde van goede wil is, maar door de
wegenis te herstellen, vererger je het probleem doordat er meer gewicht op de kleilagen komt te
liggen. De ingenieurs zoeken naar een definitieve oplossing. Op korte termijn zullen de scheuren met
gietasfalt worden gevuld. Als het gemeentebestuur aansprakelijk wordt gesteld, zal ze zeker niet
alleen zijn …
Raadslid Frederick Venneman vraagt wat factor 30 is. De burgemeester antwoordt dat een groep
vrijwilligers is opgericht die iets rond cultuurbeleving in onze gemeente wil gaan doen, genaamd
Musketon. Factor 30 is het zomergedeelte van dat initiatief.
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Raadslid Herman Van Renterghem herinnert eraan dat op 4 mei het 2 jaar geleden zal zijn dat onze
gemeente in belangrijke mate heeft meegeholpen aan het oplossen van de gevolgen van de
treinramp. Wat heeft dat uiteindelijk gekost en hoeveel is gerecupereerd ? De burgemeester
antwoordt dat Infrabel alle broodjes en ander voedsel heeft terugbetaald. De personeelsuren niet, je
kunt daarover procederen, maar noodplanning is een taak van de gemeenten. De rechter zou ook de
brandweerinterventies niet in aanmerking nemen. Hij vindt het jammer dat er geen federale
reservepot bestaat om dergelijke interventies mee te bekostigen. Op vraag van raadslid Van
Renterghem antwoordt schepen Christoph Van de Wiele dat de personeelskost voor het OCMW
€ 39 000 beliep voor de inzet tijdens de dagen na de ramp. De burgemeester vult aan dat er ook nog
andere schade is, bvb. aan de ingezette boten. Als er een proces komt met na 25 jaar een uitspraak,
zal er dan nog een verantwoordelijke firma bestaan die zal betalen ? Hier speelt de solidariteit onder
de gemeenten, elk raadslid kan bij zijn partij de zaak federaal proberen aan te kaarten.
Raadslid Kurt Rasschaert wil meer weten over de bezoeken en contacten van het college met Farys
en Sportoase in het kader van de oprichting van een sporthal. Schepen Kristof De Smet verklaart dat
er nog geen oplossing is voor de DDS-gronden in de Bellekouter. Binnenkort komt de afrekening van
het eerste BBC-jaar, intussen maakt het college een verkenningsronde. Anderzijds hebben de
projecten ook een prijskaartje, met dienstverlening binnen de sporthal. De investering in een
sporthal is één, maar de uitbating ervan kost minstens evenveel. De burgemeester deelt mee dat er
voor de gronden van DDS naar een oplossing geëvolueerd wordt. In Kruishoutem is met een initiatief
van de toenmalige minister Anciaux een sporthal gebouwd, maar de gemeente heeft geen cent
subsidie ontvangen.
Raadslid Gert Van Tittelboom heeft vastgesteld dat het college door het Rode Kruis is aangesproken
om bloed te geven en een uitdaging voor 100 bloedgiften aan te nemen. Hij wil komen supporteren,
aangezien hijzelf geen bloed mag geven.
De zitting wordt gesloten te 21:27 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,
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