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Zitting van woensdag 30 september 2015
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele: schepenen;
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,
Wouter Van Hauwermeiren, Veerle Bauters: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris
Martine De Wilde : raadslid

De zitting wordt geopend om 20:00 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Statutenwijziging interlokale vereniging AULAM

Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. De wijziging is hoofdzakelijk het gevolg van het
feit dat het provinciebestuur de persoonsgebonden materies niet meer mag behandelen.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12 november 2008 inzake de goedkeuring van de
overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging AULAM, gericht op een
samenwerking van de jeugddiensten uit de streek;
Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en de mogelijkheden
tot meer structurering van het overleg via een interlokale vereniging, zoals gewijzigd bij het decreet
van 18 januari 2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van de jeugdconsulenten van de interlokale vereniging AULAM;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De aangepaste statuten van de interlokale vereniging AULAM als bijlage bij deze beslissing
gevoegd, worden goedgekeurd.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen
en aan alle deelnemende gemeenten.
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2.

Jaarrekening 2014

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Hij dankt de financieel beheerder en haar team voor
het geleverde werk, dat wel wat maanden later dan gewoonlijk wordt voorgelegd, te wijten aan de
veranderingen veroorzaakt door de BBC. Het verschil in tekort met vorige werkingsjaren is vooral te
wijten aan de gebudgetteerde belastingontvangsten, waarvan er merkelijk minder doorgestort zijn.
Raadslid Sara Hiltrop wil weten of de prognose voor dit jaar nog klopt, er zou zowat € 900 000 meer
ontvangen moeten worden. De schepen antwoordt dat er nu nog geen zicht is op alles. Gelukkig
beschikt de gemeente nu over een buffer, break-even draaien, wat de bedoeling is in de BBC, zou
een groot probleem zijn. Wat in het budget staat, is gebaseerd op de cijfers meegedeeld door de
federale overheid.
Schepen Christoph Van de Wiele merkt op dat een federaal enveloppesysteem beter zou zijn dan
werken met voorschotten. Raadslid Luc Van Leuven meent dat er in 2019 een probleem zou kunnen
komen. Raadslid Gert Van Tittelboom heeft gelezen dat de verhuur van zalen en lokalen in 2014
€ 38 000 heeft opgebracht, dat zou in 2015 meer moeten zijn omdat er dan ook energiekosten bij
zullen komen.
De raad,
Gelet op de artikelen 43 §2, 3° en 171 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere
wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;
Gelet op art. 40 e.v. van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2005 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de jaarrekening 2014 overeenkomstig art. 30 van voormeld besluit van 25 juni
2010 bestaat uit :
-

De beleidsnota die de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële
toestand bevat;
De financiële nota die de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening bevat;
De samenvatting van de algemene rekeningen die de balans en de staat van opbrengsten en
kosten bevat;
De toelichting;

Overwegende dat krachtens art. 174, §2 van het gemeentedecreet, het ontwerp van jaarrekening
2014 tijdig werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
14 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Wouter Van Hauwermeiren);
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6 onthoudingen (Luc Galle, Herman Van Renterghem, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom,
Sara Hiltrop, Veerle Bauters)
Besluit
Art. 1 – Neemt de financiële situatie van de jaarrekening van de gemeente over het jaar 2014 aan
voor de volgende cijfers :
Resultaat op kasbasis
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
Budgettaire resultaat boekjaar
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerde budgettaire resultaat
Bestemde gelden
Resultaat op kasbasis
Financieel draagvlak
Netto periodieke leningsuitgaven
Autofinancieringsmarge

jaarrekening
550.775
-2.014.032
-798.230
-2.261.487
5.334.130
3.072.642
0
3.072.642
1.087.830
1.335.285
-247.455

Art. 2 – Neemt de staat van kosten en opbrengsten (J7) van de gemeente over het dienstjaar 2014
aan voor volgende cijfers :
Kosten
Opbrengsten
Overschot/tekort dienstjaar

13.996.426
11.312.128
-2.684.298

Art. 3 – Neemt de balans op 31 december 2014 (J6) van de gemeente over het dienstjaar 2014 aan
voor volgende cijfers :
Vlottende activa
Vaste activa
Totaal van de activa

6.921.868
46.221.339
53.143.208

Schulden
Nettoactief
Totaal van de passiva

21.630.148
31.513.059
53.143.208

Art. 4 – Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de heer Gouverneur van de provincie OostVlaanderen
3.

Aanvullend verkeersreglement tonnagebeperking Bohemenhoek - Boterhoek - Goedkeuring

Schepen Daniël Praet licht toe dat de tonnagebeperking zou worden ingevoerd op vraag van mensen
die er wonen. Raadslid Luc Van Leuven vindt dat op zich een goede maatregel, maar vraagt zich af of
de mobiliteitsraad die heeft geadviseerd. Er ontstaat nu een ingewikkelde situatie, die beter in zijn
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geheel wordt bekeken. Hij suggereert Dendermonde en Lede te contacteren om het lokale gebied
daar ook eens van de andere kant te bekijken.
De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de algemene reglementen
en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 juni 2012 inzake de goedkeuring van een aanvullend
verkeersreglement voor de invoering van een tonnagebeperking tot 3,5 ton in de Bogaert in
Wichelen;
Overwegende dat heel wat vrachtwagens, komende uit de richting van Bohemen – Bohemenhoek
aan de rotonde van de Boterhoek vaststellen dat ze de Bogaert niet in mogen en dan maar via de
Boterhoek waar het vrij smal is, naar Lede rijden;
Overwegende dat in een zijstraat van de Boterhoek, de Brukkelen op het grondgebied van
Dendermonde-Schoonaarde, ook al een tonnagebeperking tot 3,5 ton van toepassing is;
Gelet op het advies d.d. 9 juli 2015 van de lokale politie inzake de invoering van een
tonnagebeperking in Bohemenhoek en Boterhoek, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer;
Gelet op het mailbericht d.d. 13 juli 2015 van het Agentschap Wegen en Verkeer, district Aalst,
waarin gemeld wordt dat er principieel geen probleem is voor het plaatsen van aankondigingsborden
voor de in te voeren tonnagebeperking op de N416 (Bohemen);
Overwegende dat op die manier alle doorgaand zwaar verkeer van Lede naar Dendermonde via de
gewestwegen en het kruispunt op het Moleken kan worden omgeleid;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Op Bohemenhoek en Boterhoek te Wichelen een tonnagebeperking in te voeren tot
maximaal 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Art. 2 – Deze maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord C21 (3,5 ton)
met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ zowel aan de kant van Bohemenhoek (inrit naar
spooroverweg) als van Rimeir in beide rijrichtingen. De tonnagebeperking zal worden herhaald
telkens voorbij een kruispunt/aardeweg richting Bohemenhoek en richting Rimeir.
Art. 3 – De tonnagebeperking zal ook worden aangekondigd op de N416 (Bohemen) door middel van
een bord C31a met onderbord + 3,5 t en ‘uitgez. plaatselijk verkeer’ uit de richting van Dendermonde
en een bord C31b met onderbord + 3,5 t en ‘uitgez. plaatselijk verkeer’ uit de richting van Wetteren.

421
Art. 4 – Deze beslissing zal voor kennisgeving worden opgestuurd aan de Afdeling Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel voor haar inwerkingtreding.
Art. 5 – Daarna wordt de beslissing opgestuurd aan de heer Gouverneur, Dienst Mobiliteit,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
4.

Bezetting van NMBS-grond - Fietspad Strijp-Boterhoek Wichelen

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 5 juli 2006 inzake de bezetting van spoorweggrond voor het
fietspad Strijp – Boterhoek te Wichelen;
Overwegende dat het fietspad al meer dan 9 jaar deel uitmaakt van een snelle en veilige verbinding
tussen de rotonde op de Boterhoek en Strijp/Bosveldstraat, lopende langsheen de spoorweg en over
de Bosbeek;
Gelet op de brief d.d. 10 augustus 2015 van de NV NMBS, Koningin Maria-Hendrikaplein 2 9000 Gent
met als bijlage een nieuwe toelating tot het bezetten van NMBS-grond;
Gelet op het ontwerp van ‘bezetting van het domein van de NMBS op het grondgebied van Wichelen’
met als toelatingsnummer 03890/52604 met bijgevoegd plan;
Overwegende dat de jaarlijkse bezettingsvergoeding wordt bepaald op € 460 en jaarlijks wordt
geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen. De aanvangsindex is die van de maand
december 2015 (basis 2004);
Overwegende dat de geldigheidsduur weer 9 jaar bedraagt;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2016 en voor de duur van maximum 9 jaar de grond gelegen op
NMBS-grond en gebruikt als fietspad tussen Strijp en Boterhoek te Wichelen met een oppervlakte
van 950 m² te bezetten onder de voorwaarden bepaald in de toelating nr. 03890/52604 van de
NMBS nv.
Art. 2 – De verschuldigde bezettingsvergoeding ten bedrage van € 460 per jaar gekoppeld aan de
index der consumptieprijzen (aanvangsindex : december 2015 (basis 2004)) goed te keuren en op het
jaarlijkse budget te voorzien.
Art. 3 – De burgemeester en de secretaris te machtigen om bijgaande bezettingstoelating te
ondertekenen.
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5.

Vaststelling toegangsprijzen voorstellingen GC 't Ankerpunt

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Voor de eerste keer komt er een jaarprogrammatie in
’t Ankerpunt. De tarieven zijn in vergelijking met de cultuurcentra in de omliggende gemeenten heel
democratisch.
Raadslid Kurt Rasschaert vraagt waarom de prijzen vandaag worden vastgesteld : wie is te vroeg of
wie te laat ? Het programmaboekje met de prijzen is immers eind augustus al op de gemeente
verspreid. De burgemeester geeft toe dat het college te laat was : het boekje moest worden
uitgegeven voor de eerste voorstelling. Oorspronkelijk was het de bedoeling het programma al in juni
te verspreiden. De prijzen zullen in principe ook voor de volgende jaren gelden, als ze haalbaar
blijken te zijn.
Raadslid Gert Van Tittelboom vond de eerste voorstelling (van Kamagurka) goed. Er was wel
onduidelijkheid over het feit dat het een try-out was. De burgemeester beaamt dat daarover
verwarring was, maar geeft aan dat € 12 ook elders de prijs voor een try-out was. Genoemd raadslid
vond ook de brochure mooi, maar ze geeft de indruk dat de gemeente alles organiseert. De
burgemeester noemt het een meerwaarde dat ook de privé-initiatieven mee opgenomen konden
worden, wat ook bij andere culturele centra gebeurt.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt naar een stand van zaken inzake de werking van het
boekingssysteem. De burgemeester antwoordt dat het vroegere systeem nog altijd wordt gebruikt
omdat het goed werkt. Syx Automations is in gebreke gesteld, na een vergadering met hen, zijn de
problemen opgelijst en is een actieplan met te respecteren data opgemaakt. Er is ook een financiële
tegemoetkoming gevraagd. Het is belangrijk dat de vooropgestelde timing wordt gehaald. Voor de
reservatie in ’t Ankerpunt is het risico met Syx dus niet genomen. Op vraag van genoemd raadslid
bevestigt schepen Christoph Van de Wiele dat de aankoop van het systeem van Syx € 26 000 bedroeg
en dat er daarnaast nog € 10 tot 11 000 onderhoudskosten per jaar zijn.
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van
6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 januari 2014 inzake de goedkeuring van het organiek
reglement voor het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum;
Overwegende dat vanaf het seizoen 2015 – 2016 in ’t Ankerpunt wordt gestart met een geregelde
programmatie;
Overwegende dat de tarieven voor de voorstellingen vastgelegd dienen te worden door de
gemeenteraad;
Overwegende dat een basisprijs per voorstelling wordt voorgesteld evenals een prijs voor het
volledige aanbod;
Overwegende dat ook een prijs voor houders van een vrijetijdspas wordt gepresenteerd, die als
extraatje gratis toegang zouden krijgen voor een filmvoorstelling;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 – Het basistarief voor een voorstelling van het gemeenschapscentrum vast te stellen op € 12,
voor de houders van een vrijetijdspas op € 8 en voor wie inschrijft voor het volledige aanbod wordt
een eenheidsprijs per voorstelling van € 10 gehanteerd.
Art. 2 – Voor een filmvoorstelling wordt het basistarief vastgesteld op € 6, voor een
vrijetijdspashouder op € 3 en voor wie op het volledige aanbod heeft ingeschreven, is de toegang tot
de filmvoorstelling gratis.
6.

Aanpassing subsidiereglement jeugd

Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. De subsidies voor de jeugdhuizen zijn het meest
aangepast en dat naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van het JOC. Minimum de helft van de
verantwoordelijken moet jonger zijn dan 30 jaar. Raadslid Kurt Rasschaert stelt voor een defibrillator
aan te kopen voor de verenigingen die dat willen. De burgemeester antwoordt dat de jeugdraad zelf
beslist wat ze doen met het van Vlaanderen toegewezen budget, de gemeenteraad kan enkel
suggesties doen. Schepen Rimbaut belooft het voorstel mee te nemen.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 17 december 2008 inzake de goedkeuring van het
subsidiereglement jeugd;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, zoals gewijzigd bij de decreten van 19
december 2014 en 3 juli 2015;
Gelet op de uitvoeringsbesluiten van 21 december 2012 en 9 november 2012, goedgekeurd door de
Vlaamse regering, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 25 april 2014 en 27
februari 2015;
Gelet op het gunstig advies van de algemene vergadering van de jeugdraad dd. 2 juni 2015;
Overwegende dat de jeugdraad dit nieuwe reglement voorstelt;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het aangepaste subsidiereglement voor de verdeling van de subsidies voor jeugd als bijlage
bij deze beslissing gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Het reglement wordt van kracht vanaf 1 oktober 2015.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt gezonden aan de gemeentelijke jeugdraad, het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling jeugd en de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

424
7.

IGS Westlede - Statutenwijziging

Raadslid Ann Van Wesemael licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat onze gemeente participeert in de IGS Westlede;
Gelet op de brief d.d. 31 augustus 2015 van de IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 9080 Lochristi met
de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 1 december 2015 en waaruit blijkt dat er
enkel een statutenwijziging geagendeerd is;
Overwegende dat de uitbetaling van een dividend van maximum 5 ten honderd, voorzien in de
huidige statuten, wordt geschrapt;
Overwegende dat er tot op heden geen dividenden werden uitgekeerd door IGS Westlede en dat
wordt voorgesteld de overblijvende winst na vorming van het wettelijk reservefonds, bepaald op één
tiende van het maatschappelijk kapitaal, over te dragen naar de reserves;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het voorstel van statutenwijziging van de IGS Westlede, tevens enig agendapunt van de
Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 1 december 2015 en zoals beschreven in de bijlagen bij de
brief d.d. 31 augustus 2015 van de genoemde intercommunale goed te keuren.
Art. 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de bijzondere algemene
vergadering die over de statutenwijziging zal beslissen, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen
op deze raadsbeslissing.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit toe te zenden aan de IGS Westlede, Smalle Heerweg 90 9080
Lochristi en aan de toezichthoudende overheid.
Raadslid Gert Van Tittelboom wil het hebben over de asielzoekersproblematiek. De raad weet welke
capaciteit momenteel in onze gemeente bestaat voor de opvang van vreemdelingen, maar wat kan
er in de toekomst vrijgemaakt worden ?
Schepen Christoph Van de Wiele wil in overleg met de sociale dienst van het OCMW twee
bijkomende woningen inhuren op de privémarkt. Op die manier kan de capaciteit stijgen van 6 naar
18 plaatsen maximaal. Eerst was er de idee om goederen in te zamelen, maar de hulporganisaties
vragen om later een lijst op te maken van wat nodig is per woning. De asielcrisis was overigens in
2009-2010 erger dan nu.
Raadslid Sara Hiltrop vraagt of er een nieuw plan is opgemaakt in het dossier kleuterschool
Serskamp. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat er een container zal worden geplaatst op de
speelplaats. De burgemeester vult aan dat het technisch niet evident was om die op de grond van de
gemeente te zetten, de andere kant van dezelfde speelplaats, dichtbij de tuin van de pastorie. Hij wil
naar de raad van bestuur van de vzw Tussenbeke gaan om meer uitleg te geven over de
gemeentelijke visie op dat dossier en dat van het klooster van Wichelen. Hij vindt het jammer dat het

425
overleg zo stroef verloopt. Raadslid Van Tittelboom vraagt of er daarvoor plannen bestaan vanuit de
gemeente. De burgemeester bevestigt dat er een plan is opgemaakt, ook met ruimte voor sociale
woningbouw. Er is een globale visie nodig, maar de gemeente zal niet noodzakelijk alles zelf
uitvoeren. Schepen Van de Wiele wil een totaalvisie doorvoeren met PPS-projecten die rendabel zijn.
De burgemeester vult aan dat je als gemeente op tijd en fair een koop moet kunnen doen, er is een
mooi plan en een mooie visie, de gemeente wil de sturende factor zijn. Schepen Van de Wiele stelt
dat de raad van bestuur de plannen kent. De burgemeester vraagt zich af of de verkoop van een deel
van de kloostersite is goedgekeurd op de raad van bestuur. Hopelijk geraakt het dossier weer op de
rails en kan er iets constructiefs tot stand komen.
De voorzitter deelt mee dat de volgende raadszitting plaats heeft op woensdag 28 oktober 2015 om
20 uur.

BESLOTEN ZITTING

8.

Gemeentelijke Administratieve Sancties - Aanstelling bijkomend sanctionerend ambtenaar

De raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119bis, gewijzigd ingevolge de wet van 13 mei 1999
tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet
van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van
de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de
invoering van gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 waarbij aan gemeenten die minder dan
30.000 inwoners tellen de mogelijkheid wordt geboden provinciale ambtenaren aan te wijzen als
ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes en waarbij drie provinciale
ambtenaren werden voorgedragen;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 op de Gemeentelijke Administratieve Sancties en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2006 houdende de aanwijzing van
sanctieambtenaren en de goedkeuring van de forfaitaire vergoeding in het kader van de
Gemeentelijke Administratieve Sancties;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2011 houdende de aanwijzing van drie bijkomende
sanctionerend ambtenaren;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2013 inzake de aanwijzing van een bijkomende
sanctionerend ambtenaar;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 4 maart 2015 waarbij de provincieraad verzocht werd een
bijkomend sanctionerend ambtenaar voor te dragen;
Gelet op de brief d.d. 1 september 2015 van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen,
Departement Interne Organisatie, Dienst Juridische Aangelegenheden en Bestuurszaken, Cel
Administratieve Sancties waarin wordt gemeld dat de provincieraad mevrouw Anna Bracke, juriste bij
de provinciale administratie, heeft voorgedragen als bijkomend sanctionerend ambtenaar
Overwegende dat betrokkene nu formeel aangesteld dient te worden;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Anna Bracke : ja : 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – Mevrouw Anna Bracke, juriste bij de provinciale administratie, aan te stellen als ambtenaar
belast met het opleggen van administratieve geldboetes in het kader van de GAS-reglementering.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst
Juridische Aangelegenheden, Cel Administratieve Sancties, aan de voorzitter van het Politiecollege en
aan de Procureur des Konings te Dendermonde.
De zitting wordt gesloten te 20:39 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

