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Zitting van 30 april 2014
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, Inge Van Steendam,
Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans,
Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

Verontschuldigd :

Kurt Rasschaert, raadslid

De zitting wordt geopend om 20.00 uur.

OPENBARE ZITTING
1.

Mededeling overeenkomst met de Kruispuntenbank van Sociale Zekerheid
De raad,

Neemt akte van de ondertekende overeenkomst nr. 14/18 d.d.
31.03.2014 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.

2.

Aanvullend verkeersreglement - definitieve invoering parkeervakken Hoekstraat te
Schellebelle

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
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 en van het gebruik van de openbare weg;
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij
de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvormen van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari
2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van
de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat reeds jaren vraag is om in de Hoekstraat
meer orde te scheppen in het parkeergedrag tussen de kruispunten met de Oostakkerstraat en de
Pijpoelstraat aangezien de weg daar wordt gekenmerkt door een bochtig tracé;
Gelet op de nota d.d. 29 november 2011 van de
hoofdinspecteur van lokale politie aangaande de aanleg van parkeervakken in de Hoekstraat te
Schellebelle, kant onpare huisnummers, en dat bij wijze van proef tot aan het begin van de
collectorwerken Hoekstraat – Pijpoelstraat;
Overwegende dat bij collegebesluit van 2 december 2011 de
voorgestelde parkeervakken tijdelijk ingevoerd zijn in de Hoekstraat te Schellebelle en dat die
opstelling door de buren als nuttig werd ervaren;
Overwegende dat het gemeentebestuur dient te zorgen voor
een vlot en veilig verkeer en dat tegelijkertijd een oplossing dient geboden te worden voor het
parkeerprobleem;
Overwegende dat de weg behoort tot het beheer van de
gemeente;
Overwegende dat de collectorwerken Hoekstraat –
Pijpoelstraat intussen beëindigd zijn en dat het aangewezen is de parkeervakken definitief in te
voeren;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – In de Hoekstraat te Schellebelle (kant onpare huisnummers) op de rijweg volgende
parkeerstroken aan te brengen op volgende plaatsen :
- Rechtover huisnummer 48 tot de scheiding met oprit huisnummer 50 (gedeeltelijk voor de
tuinmuur van huisnummer 21)
- Vanaf de scheiding van huisnummers 25/27 tot de oprit van huisnummer 29
- Vanaf huisnummer 31 tot huisnummer 37
- Voor huisnummer 39
- Voor huisnummer 41
- Voorbij oprit huisnummer 41 tot oprit huisnummer 43
- Voor huisnummer 45
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Art. 2 – Deze maatregel zal aangeduid worden door een witte doorlopende streep die de volledige
parkeerstroken in rechthoekige vorm afbakent en met verkeersborden E9f en onderstaande pijlen
die begin en einde van de stroken aangeven.
Art. 3 - Deze beslissing voor kennisneming op te sturen 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. 4 – Afschrift van dit besluit zal daarna worden toegestuurd aan de heer Gouverneur, Dienst
Mobiliteit, Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank
van Dendermonde, en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
Raadslid Karel Bontinck vervoegt zich bij de zitting.

3.

Stedenbouwkundige Verordening inzake parkeerplaatsen, fietsenstalplaatsen en bergingen bij
meergezinswoningen - vaststelling

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt zich af of je jezelf niet kunt vastrijden wat het aantal
parkeerplaatsen per woongelegenheid betreft. De burgemeester antwoordt dat de voorgestelde
norm van anderhalf niet uit de lucht gegrepen is. In het college wordt nu al een vuistregel
gehanteerd van één parkeerplaats op privéterrein per woning. Die regel is echter niet bruikbaar bij
bezwaren of beroepen. In verschillende straten ligt een zware parkeerlast. Schepen Segers vult aan
dat één parkeerplaats per woning onvoldoende is, soms zijn er twee of drie wagens per woning of
gezin.
De raad,
Gelet op art. 2.3.2§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening waarin wordt gesteld dat de gemeenteraad stedenbouwkundige verordeningen kan
vaststellen voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel waarvan hij de grenzen
bepaalt met naleving van de door de Vlaamse Regering en provincieraad vastgestelde
stedenbouwkundige verordeningen;
Overwegende dat in de gemeente Wichelen de
verdichtingsprojecten in de verschillende woonkernen hoofdzakelijk bestaan uit het bouwen,
herbouwen van meergezinswoningen en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden, het
uitvoeren van een vergunningsplichtige functiewijziging naar wonen van een bebouwd onroerend
goed waardoor de parkeerdruk op het openbaar domein sterk toeneemt;
Overwegende dat het wenselijk is om voor het volledige
grondgebied van de gemeente Wichelen te beschikken over een juridisch instrument om de
hierboven geschetste ontwikkelingen beter te kunnen sturen;
Overwegende dat een stedenbouwkundige verordening die het
parkeren op privaat domein bij het bouwen, herbouwen van een meergezinswoning en/of het
wijzigen van het aantal woongelegenheden, het uitvoeren van een vergunningsplichtige
functiewijziging naar wonen van een bebouwd onroerend goed regelt, hiervoor het aangewezen
instrument is;
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Gelet op de ingewonnen adviezen bij :
Het agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen dat een voorwaardelijk gunstig advies uitbracht
op 20 januari 2014;
Ruimte Vlaanderen te Gent dat een gunstig advies uitbracht op 6 februari 2014;
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen dat een voorwaardelijk gunstig advies uitbracht op 14 februari
2014;
De mobiliteitsraad van Wichelen die een voorwaardelijk gunstig advies uitbracht op 17 februari 2014;
Overwegend dat Ruimte Vlaanderen te Gent op 6 februari
2014 een gunstig advies uitbracht; dat er wordt opgemerkt dat er tot op heden geen gewestelijke
verordening inzake parkeren bestaat, die als juridische basis zou kunnen dienen voor dit advies.
Verder worden er geen specifieke bemerkingen geformuleerd;
Overwegend dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening op 17 maart 2013 volgende opmerkingen heeft uitgebracht met betrekking tot het ontwerp
van verordening :
Het ontwerp van verordening wordt gunstig geadviseerd.
De Gecoro maakt volgende opmerkingen/aanbevelingen :
Art. 4.1. De uitzondering voor sociale woonorganisaties wordt om reden van billijkheid best
geschrapt;
Hierbij wordt de opmerking gemaakt, bij de toelichting, paragraaf 3 eveneens te schrappen.
Art. 5.3 §3. De afmetingen van diepte gelden loodrecht gemeten op de as van de ontsluiting
of toegangsweg. De tekeningen in deze tekst zijn te verduidelijken.
Art. 5.6. Dit artikel dient verder aangevuld te worden met : of op een perceel dat niet meer
dan 200m afstand van de meergezinswoning gelegen is.
Art. 6.3. de afmetingen vermeld in dit artikel worden best binnenafmetingen i.p.v.
buitenafmetingen.
Overwegend dat het college van burgemeester en schepenen
in zitting van 11 april 2014 kennis nam van het advies van de gecoro en het volgende besliste :
-dat de verordening ook van toepassing is op sociale woonorganisaties maar voor alle
aanvragen afwijkingen kunnen toegestaan worden om redenen van een goede ruimtelijke
ordening of een goede plaatselijke aanleg en mits een degelijke motivatienota bij de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt gevoegd;
-Dat de parkeerplaatsen op eigen terrein dienen aangelegd te worden om reden dat zij dan
onlosmakelijk verbonden zijn met de meergezinswoning;
-Dat, indien de parkeerplaatsen voorzien worden op een ander terrein, het risico bestaat dat
zij verhuurd worden aan niet-bewoners of het perceel later kan verkocht worden en een
andere bestemming krijgt;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 – Definities
Voor de bepalingen van deze verordening wordt gebruik gemaakt van de volgende definities. Als een
term niet gedefinieerd wordt, wordt gebruik gemaakt van de definitie uit de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (hierna VCRO).
1° Parkeerplaats: een ruimte waar één autovoertuig kan worden geparkeerd, die de vorm kan
aannemen van een gesloten garage (box), een staanplaats in het hoofdgebouw, een overdekte
staanplaats in open lucht (carport) of een in de open lucht daartoe speciaal aangelegde en uitgeruste
staanplaats.
2° Fietsenstalplaats: een open of overdekte ruimte die voldoende groot is en uitgerust is voor het
stallen van een fiets.
3° Woongelegenheid: elk onroerend goed of deel ervan dat normaal bestemd is om als vaste of
tijdelijke verblijfplaats te dienen voor een individu, een gezin of voor een groep samenlevende
personen.
4° Eengezinswoning: een gebouw waarin één woongelegenheid is.
5° Meergezinswoning: een gebouw waarin meer dan één woongelegenheid is, met uitzondering van
zorgwoningen (zoals gedefinieerd in art 4.1.1, 18° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening),
woonzorgcentra, serviceflats en assistentiewoningen.
6° Aanvraag: de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, alsook de aanvragen tot
verkavelingsvergunning en –wijziging
7° bouwperceel: het kadastraal perceel of de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking
heeft.
Art. 2 – Toepassingsgebied
2.1 – De verplichtingen die in deze verordening worden vastgelegd, zijn van toepassing op alle
aanvragen die betrekking hebben op:
1. Het bouwen, verbouwen, uitbreiden of herbouwen van een meergezinswoning;
2. Het wijzigen van het aantal woongelegenheden van een onroerend goed naar meer dan één
woongelegenheid;
3. Het uitvoeren van een vergunningsplichtige functiewijziging naar wonen met meer dan één
woongelegenheid;
voor zover zij zijn ingediend na het inwerkingtreden van deze verordening, en voor het gehele
grondgebied van de gemeente Wichelen.
Art. 3 – Blijvende verplichtingen
3.1 – Als een aanvraag niet voldoet aan de verplichtingen die in deze verordening worden opgelegd,
vormt dit een grond tot weigering van de aanvraag door de vergunningverlenende overheid. Als, mits
het opleggen van voorwaarden, de aanvraag in overeenstemming kan worden gebracht met de
verplichtingen volgend uit deze verordening, kan de vergunningverlenende overheid alsnog de
vergunning verlenen na het opleggen van deze voorwaarden.
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3.2 – De verplichtingen die uit deze verordening volgen, maken blijvend deel uit van de
stedenbouwkundige vergunning. Dit wil zeggen dat de minima aan parkeerplaatsen,
fietsenstalplaatsen en gemeenschappelijke bergingen die nodig zijn om aan deze verordening te
voldoen, aanwezig moeten blijven zolang de meergezinswoning blijft bestaan. Zij mogen ook geen
ander gebruik of bestemming krijgen.
3.3 – Als een parkeerplaats, fietsenstalplaats of gemeenschappelijke berging die werd opgericht om
te voldoen aan deze verordening, naderhand van functie wijzigt, zal een andere parkeerplaats,
fietsenstalplaats of gemeenschappelijke berging moeten worden opgericht, om terug aan de
verplichtingen uit deze verordening te voldoen. Dit artikel doet geen afbreuk aan de eventuele
vergunningsplicht die daarmee gepaard gaat.
Art. 4 – Uitzonderingsbepalingen
4.1 – Wanneer om redenen van goede ruimtelijke ordening of een goede plaatselijke aanleg niet kan
voldaan worden aan de verplichtingen zoals opgelegd in deze verordening, dan kan de aanvrager die
dit kan aantonen, in een nota zoals bedoeld in art. 8.1. een vrijstelling van de verplichtingen uit deze
verordening vragen. De vergunningverlenende overheid tracht wel steeds een maximum aan
parkeergelegenheid op het perceel te handhaven.
Art. 5 – Parkeerplaatsen
5.1 – De aanvragen die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, moeten voldoen
aan de verplichtingen uit deze titel.
Minimum aantal
5.2 – Er geldt een minimum van 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid. Decimale getallen
moeten worden afgerond naar de hogere eenheid.
Minimale afmetingen
5.3 – § 1. De vrijstaande garages zijn minimum 5,50m diep, 2,75m breed en 2,50m hoog
(binnenafmetingen);
§ 2. De staanplaatsen in het hoofdgebouw en de overdekte staanplaatsen in open lucht (carport) zijn
minimum 5m lang en 2,50m breed, en hebben een minimale vrije hoogte van 2m.
§3. De parkeerstrook met staanplaatsen in open lucht van minimum 2,50m breed zijn minimum:
a. 5m diep als de hoek tussen de staanplaats en de in- en uitrit tussen 90° en 61° bedraagt;
b. 4,80m diep als de hoek tussen de staanplaats en de in- en uitrit tussen 60° en 31° bedraagt;
c. 4,15m diep als de hoek tussen de staanplaats en de in- en uitrit 30° of minder bedraagt;
Bovenstaande afmetingen worden loodrecht op de toegangsweg gemeten.
In- en uitritten en manoeuvreerstroken
5.4 – Als de parkeerplaatsen niet grenzen aan de openbare weg, dan moet een manoeuvreerstrook
voorzien worden tussen parkeerplaats en in- en uitrit met als minimale breedte:
a. 6m indien de hoek tussen garage/staanplaats en in- en uitrit 90° bedraagt;
b. 4m indien de hoek tussen garage/staanplaats en in- en uitrit minder dan 90° bedraagt;
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5.5 – Als de parkeerplaatsen grenzen aan de openbare weg, wordt de aanvraag voorgelegd voor
advies aan de wegbeheerder, die in het bijzonder de verkeersveiligheid toetst.
Inplanting en toegankelijkheid
5.6 – De parkeerplaatsen moeten worden aangelegd of voorzien op het bouwperceel zelf waarop de
meergezinswoning gerealiseerd wordt.
5.7 – Ze kunnen enkel worden aangelegd conform de bestemming, stedenbouwkundige
voorschriften, verkavelingsvoorschriften of de goede ruimtelijke ordening. Een bouwvrije zijdelingse
strook van 4m komt niet in aanmerking voor het aanleggen van parkeerplaatsen. De voortuinstrook
komt enkel in aanmerking voor het aanleggen van staanplaatsen op voorwaarde dat een aansluiting
op de openbare weg gebeurt via een gemeenschappelijke toegang van maximum 5m breed. Als de
parkeerplaats grenst aan een gewestweg primeren de voorwaarden gesteld in het advies van het
Agentschap voor Wegen en Verkeer.
5.8 – De parkeerplaatsen moeten allen rechtstreeks toegankelijk zijn van aan de openbare weg,
eventueel via een gemeenschappelijke toegangsweg die daarop uitmondt. Het is niet toegelaten dat
één of meer auto’s moeten verplaatst worden om een andere parkeerplaats in te nemen of te
verlaten.
Art. 6 – Fietsenstalplaatsen
6.1 – De aanvragen die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, moeten voldoen
aan de verplichtingen uit deze titel.
Minimum aantal
6.2 – Er geldt een minimum van 2 fietsenstalplaatsen per woongelegenheid.
Minimale afmetingen
6.3 – De fietsenstalplaatsen zijn minimaal 1,80m lang en 0,75m breed.
De afmetingen vermeld in dit artikel zijn buitenafmetingen.
Inplanting en toegankelijkheid
6.4 De fietsenstalplaatsen moeten worden aangelegd op het bouwperceel zelf waarop de
meergezinswoning gerealiseerd wordt.
6.5 – De fietsenstalplaatsen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf de openbare weg en moeten
ingeplant worden op het gelijkvloerse niveau. De fietsenstalplaatsen mogen deel uitmaken van
dezelfde ruimte als de parkeerplaatsen op voorwaarde dat alle minimale afmetingen worden
gerespecteerd.
Art. 7 – Bergruimte voor huishoudelijk afval
7.1 – De aanvragen die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, moeten op het
bouwperceel zelf, in of buiten het gebouw, een voldoende verluchte, overdekte ruimte voorzien voor
het tijdelijk opslaan van huishoudelijk afval. Technische lokalen zoals machinekamers van liften en
lokalen waarin warmtegeneratoren staan opgesteld, waarvan het gecumuleerde vermogen groter is
dan 30 kW, worden niet in rekening gebracht als bergplaatsen en mogen niet als dusdanig worden
gebruikt.
7.2 – Deze ruimte kan individueel of gemeenschappelijk worden voorzien.
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Individuele bergplaatsen
7.3 – Als de bergplaatsen individueel worden aangelegd, moet per woongelegenheid een bergruimte
van minimum 2m² worden voorzien.
Gemeenschappelijke bergplaatsen
7.4 – Als de bergplaatsen gemeenschappelijk worden aangelegd, wordt de minimale oppervlakte
ervan berekend volgens volgende formule: aantal woongelegenheden x 1,5m².
Art. 8 – Nota parkeerplaatsen, fietsenstallingen en bergruimtes
8.1 – Bij elke aanvraag die tot het toepassingsgebied van deze verordening behoort, dient een nota
gevoegd, ondertekend door de architect en de bouwheer, waarbij het parkeren, de fietsenstallingen
en de bergruimtes toegelicht worden.
Art. 9 – Overgangsbepalingen
Wanneer de aanvraag betrekking heeft op het verbouwen of uitbreiden van een bestaande
meergezinswoning, dan gelden de verplichtingen, zoals bepaald in deze verordening, enkel voor de
bijkomende delen van het gebouw of de nieuwe functies . Als een eengezinswoning wordt
omgevormd naar meergezinswoning blijven de verplichtingen onverminderd gelden.

4.

Ondergronds brengen elektriciteitsnet Margote - Bohemen Wichelen

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Dit is waarschijnlijk het laatste voorstel tot
ondergronds brengen. Het budget is bijna op, vandaar dat ook een deel budgetwijziging nodig is.
De raad,
Overwegende dat er consensus bestaat over het ondergronds
brengen van het laagspanningskopernet in alle straten in woongebied op onze gemeente en dat op
kosten van de distributienetbeheerder Imewo;
Overwegende dat in het budget kredieten voorzien zijn voor de
plaatsing van nieuwe lichtmasten en armaturen in de betrokken straten;
Gelet op de brief d.d. 3 maart 2014 van Imewo, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas inzake het ondergronds brengen van het openbare verlichtingsnet en
elektriciteitsnet langsheen de Margote en Bohemen in Wichelen tussen de kruispunten met de
Kerkbaan en de Doornweg;
Gelet op het bijgevoegde plan en de bijgevoegde raming;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Door Imewo/Eandis het elektriciteitsnet langsheen de Margote en Bohemen (tussen de
kruispunten Kerkbaan en Doornweg ondergronds te laten brengen en eveneens volgende werken te
laten uitvoeren :
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-

Leveren, plaatsen en aansluiten van 20 armaturen Saffier 2 – 150 W met elektronische
voorschakelapparatuur en dimbaar – RAL 7001, 3 armaturen Saffier 1 - 50 W met
elektronische voorschakelapparatuur en dimbaar – RAL 7001, 13 stalen volledig conisch
rechte lichtmasten (RAL 7001) met een lichtpunthoogte van 10 m, 7 stalen lichtmasten met
arm (RAL 7001) met een lichtpunthoogte van 10 m en 3 stalen volledig conisch rechte
lichtmasten (RAL 7001) met een lichtpunthoogte van 6,3 m tegen de totale prijs van
€ 29 207,21 (BTW incl.)

Art. 2 – Deze uitgaven te betalen van het krediet 0670 00 01 AR 2250007 voorzien in het budget
2014, aan te passen bij budgetwijziging.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd aan Eandis, c/o, Imewo, Heistraat 88 9100
Sint-Niklaas.

5.

Aankoop van een kipaanhangwagen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe.
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, § 4;
Overwegende dat de uitvoerende technische dienst nood heeft
aan een kipaanhangwagen;

165

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van
een kipaanhangwagen” een technische beschrijving werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 5.000,00 excl. btw of € 6.050,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget 2014 op nr. 0119 03 03;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop van een kipaanhangwagen”. De raming bedraagt € 5.000,00 excl. btw of € 6.050,00 incl.
21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2014.

6.

Aankoop 2 duurzame voertuigen (CNG) via Eandis - principebesluit

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Als het bestuur twee wagens koopt, plaatst
Eandis een gratis vulplaats ter waarde van ongeveer 8 000 euro. Eandis gaat de aanbesteding
uitvoeren : zij groeperen die voor verschillende gemeenten en zouden zo 10 % korting ontvangen op
de beste condities. Na zes maanden gebruik zou de aankoop al break-even zijn. Bovendien zijn de
wagens goed voor het milieu : er is een reductie van 95% op de uitstoot van fijn stof in vergelijking
met dieselgebruik.
Raadslid Els Stichelmans vraagt wat het onderhoud van het vulstation kost. De schepen antwoordt
dat er nauwelijks onderhoud nodig is. Het duurt wel 5 tot 6 uur eer de wagen is opgeladen. Nu
bestaan er 27 tankstations, voornamelijk op de parkings van Colruytwarenhuizen. Er komt er ook één
in Erembodegem en Dendermonde. Het bereik bedraagt 500 tot 700 km, aanzienlijk meer dan een
elektrische wagen.
Raadslid Herman Van Renterghem heeft vorige week in de krant gelezen dat het besluit tot aankoop
al genomen is. Schepen Kristof De Smet repliceert dat de pers de agenda en de toelichtingsnota
ontvangt en verantwoordelijk is voor wat ze schrijft.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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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 een
duurzaam wagenpark;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om voertuigen op
aardgas aan te kopen via Eandis waardoor Eandis belast wordt met het uitschrijven van de opdracht
in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten;
Overwegende dat de uitvoerende technische dienst nood heeft
aan twee voertuigen waaronder een voertuig lichte vracht(type bakkerswagen) en een bestelwagen
met open laadbak;
Overwegende dat Eandis bij aankoop van twee voertuigen op
aardgas de levering en plaatsing van een vulstation voor aardgas aanbiedt;
Overwegende dat het opportuun is om gebruik te maken van
deze promotiecampagne om een gunstige prijs te bekomen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget 2014;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend om voor het aankopen van 2 duurzame voertuigen op aardgas
een beroep te doen op Eandis en gebruik te maken van de tijdelijke promotiecampagne om een
vulstation voor aardgas te laten leveren en plaatsen op kosten van Eandis;
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Art. 2 – Eandis wordt belast om in naam van het bestuur bovengenoemde opdracht te organiseren
volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten en toe te zien op de uitvoering;
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2014.

7.

Goedkeuring financieel en inhoudelijk verslag project intergemeentelijke samenwerking
Woonplus vierde werkingsjaar 2012-2013

Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt hoe de
verdeling tussen gemeente en OCMW gebeurt. De schepen antwoordt dat het om de personeelskost
gaat.
De raad,
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode, inzonderheid op artikel 28§2, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004, 24 maart
2006 en 29 juni 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 21 september 2007;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2008
houdende de principiële goedkeuring tot oprichting van de interlokale vereniging Woonplus;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008
betreffende de definitieve goedkeuring van de oprichting interlokale vereniging Woonplus en
goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008
betreffende de goedkeuring ontwerpproject Woonplus en het voorzien van de noodzakelijke
budgetten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2013
betreffende de gemeentelijke afvaardiging voor het beheerscomité interlokale vereniging Woonplus
– effectieve en plaatsvervangende leden;
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging
Woonplus, meer bepaald op artikel 21 §2 houdende de jaarrekening en artikel 23 houdende de
rekeningtoezichthouder;
Overwegende dat de gemeente Laarne als beherende
gemeente is aangewezen;
Gelet op het besluit van het beheerscomité d.d. 15 oktober
2013 waarbij het financieel verslag en het activiteitenverslag betreffende het vierde werkingsjaar van
Woonplus zijn goedgekeurd;
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Gelet op het schrijven d.d. 23 december 2013 vanwege
Wonen-Vlaanderen waarin meegedeeld wordt dat het financieel verslag en activiteitenverslag
betreffende het vierde werkingsjaar werden goedgekeurd;
Gelet op het besluit van het beheerscomité d.d.18 februari
2014 waarin de aanwending en verdeling van de subsidies werden bepaald volgens artikel 20 van de
statuten;
Gelet op het besluit d.d. 27 februari 2014 van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Laarne waarbij het jaarverslag en de voorgestelde
aanwending en verdeling van subsidies werden goedgekeurd;
Gelet op de voorgelegde bundel “financieel en inhoudelijk
verslag vierde werkingsjaar – intergemeentelijke samenwerking Woonplus”, toegestuurd bij brief van
5 maart 2014;
Overwegende dat de rekeningtoezichthouder dit financieel
jaarverslag voor waar en echt verklaard heeft;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 - Het financieel en inhoudelijk jaarverslag betreffende het vierde werkingsjaar (2012 – 2013)
van het project intergemeentelijke samenwerking Woonplus goed te keuren.
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de financieel beheerder, de financieel
beheerder van de beherende gemeente Laarne en de coördinator Woonplus.

8.

Projectvereniging Cultuurdijk - Goedkeuring jaarverslag 2013 erfgoedcel Land van
Dendermonde

Schepen Bart Segers leidt dit agendapunt in. De erfgoedcel werkt rond het regionaal selectiebeleid
en heeft een intergemeentelijke archivaris aangesteld in 2013. Zij werkt voor zeven gemeenten.
Daarnaast worden ook subsidies verleend voor projecten en éénmalige publicaties. Zo hebben een
plaatselijk filmregisseur (Kluddefilm) en de auteur van het boek over 75 jaar brandweer een toelage
ontvangen.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d.24 november 2010
inzake de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de projectvereniging ‘Cultuurdijk’;
Overwegende dat de erfgoedcel met een netwerk van
vrijwillige en professionele partners in en buiten de regio de zorg voor en de ontsluiting van het
lokaal cultureel erfgoed beoogt te waarborgen;
Gelet op het voorliggende jaarverslag 2014 van de erfgoedcel
Land van Dendermonde;
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Overwegende dat gewerkt is rond zes thematische projecten,
met name de herdenking van Wereldoorlog I, Feest !, Heerlijk erfgoed, Tournée Volkscafé, 50 jaar
Turkse migratie en de opstart van een erfgoedbank;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
aanpassingen en wijzigingen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het jaarverslag 2012 van de Erfgoedcel Land van Dendermonde van de projectvereniging
Cultuurdijk goed te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van de
Erfgoedcel Land van Dendermonde, p.a. Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde.

9.

Goedkeuring aanvraag nieuw cultureel-erfgoedconvenant voor de periode 2015-2020 Erfgoedcel Land van Dendermonde

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Bij de uitgaven is het de bedoeling het
ondersteuningsbeleid voort te zetten. 14 % gaat naar de subsidiëring van lokale initiatieven.
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’;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 november 2010
inzake de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de projectvereniging ‘Cultuurdijk’;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 november 2010
inzake de goedkeuring van het regionaal erfgoedbeleidsplan ‘Land van Dendermonde’;
Overwegende dat de Erfgoedcel ‘Land van Dendermonde’ de
afgelopen jaren met de steun van vele plaatselijke vrijwilligers, verenigingen en gemeentebesturen
verschillende waardevolle initiatieven tot stand heeft gebracht, die een meerwaarde betekenen voor
het behoud en de ontsluiting van het lokaal cultureel erfgoed;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om de werking
van de erfgoedcel te verlengen;
Gelet op de aanvraag van een werkingssubsidie voor de
uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid door een intergemeentelijk
samenwerkingsverband, ingediend bij het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
door de Erfgoedcel Land van Dendermonde, als onderdeel van de projectvereniging Cultuurdijk;
Gelet op het gemeentedecreet;
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Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 – Kennis te nemen van de aanvraag van een werkingssubsidie voor de uitvoering van een
lokaal cultureel-erfgoedbeleid door de Erfgoedcel Land van Dendermonde en die goed te keuren.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing op te sturen naar de zetel van de projectvereniging ‘Cultuurdijk’,
Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde.

10. Gemeentelijke Cultuurraad - Aanpassing statuten
Schepen Bart Segers leidt dit agendapunt in. Raadslid Gert Van Tittelboom vindt het positief dat de
statuten zijn aangepast. Hier is ook tenminste het advies van de cultuurraad gevraagd, wat bij de
vorige twee agendapunten niet het geval was. De schepen riposteert dat de Erfgoedcel haar werking
aan de cultuurraad heeft voorgelicht. Genoemd raadslid twijfelt niet aan de deskundigheid van de
mensen van de Erfgoedcel.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en latere
wijzigingen, meer bepaald hoofdstuk II Inspraak, art. 199 en 200;
Gelet op het decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het lokaal
cultuurbeleid;
Overwegende dat de cultuurraad haar statuten heeft
besproken, aangepast en aansluitend heeft voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op het voorliggende voorstel van aangepaste statuten,
zoals uitgewerkt door de cultuurraad;
Met algemene stemmen
Besluit
Ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid wordt onder de
benaming ‘Gemeentelijke Cultuurraad’ (hierna genoemd ‘de cultuurraad’) in de gemeente Wichelen
een gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur opgericht volgens de nadere voorwaarden bepaald in
deze statuten :
DOELSTELLINGEN EN WERKVELD
Artikel 1
De Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen (hierna ‘het college’ genoemd) zal
de cultuurraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid.
De cultuurraad zal bijgevolg in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies
gevraagd worden over alle aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, 1° tot en met 10° van de
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bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met uitzondering van 7°
(jeugdbeleid) en 9° (sport). Deze materies zijn :
1 . bescherming en de luister van de taal,
2 . aanmoediging van de vorming van navorsers,
3 . schone kunsten,
4 . cultureel patrimonium, musea en andere wetenschappelijk - culturele instellingen,
5 . bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten,
6 . radio-omroep en televisie, het uitzenden van mededelingen van de Federale Regering en van de
handelspubliciteit uitgezonderd,
8 . permanente opvoeding en culturele animatie,
10 . vrijetijdsbesteding en toerisme
De cultuurraad zal tevens om advies worden gevraagd bij de opmaak en de uitvoering van het
strategische meerjarenplan.
Daarnaast heeft de cultuurraad de mogelijkheid om over alle hierboven genoemde aangelegenheden
en over alle andere beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn,
advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het College.
De cultuurraad wordt door de gemeenteraad en het college ook om advies gevraagd inzake planning,
bouw en verbouwing van culturele infrastructuur in de gemeente
Artikel 2
Conform de artikelen 8 en 9 van de cultuurpactwet van 16 juli 1973 en van het
cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 en zoals nader bedoeld in het Decreet van 13 juli 2001 wordt
de cultuurraad bij het medebeheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur betrokken.
Artikel 3
De cultuurraad kan bovendien op eigen initiatief advies uitbrengen of een ingenomen standpunt
bekendmaken.
Artikel 4
Naast de adviesbevoegdheid en het adviesrecht worden de cultuurraad de volgende
bevoegdheden toegekend :
1. het verzamelen van informatie en documentatie over het cultureel leven en over de
culturele behoeften zowel in als buiten de gemeente;
2. het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de diverse
actoren in het culturele veld;
3. het stimuleren van de inspraak van de inwoners van de gemeente bij de opbouw van het
gemeentelijk cultuurbeleid;
4. het bevorderen van de deelname van de brede bevolking aan het cultureel leven;
5. het mogelijk maken of het zelf nemen van op de behoeften afgestemde initiatieven in de culturele
sector.
ADVIES VRAGEN
Artikel 5
§1 Het gemeentebestuur zal de vragen om advies steeds schriftelijk stellen, met :
a) een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;
b) opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening
houden;
c) opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.
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§2 Het gemeentebestuur zal zij bij de adviesvraag steeds de nodige informatie voegen. Daarenboven
kan de cultuurraad steeds informatie inwinnen bij het college. De gevraagde informatie wordt binnen
de tien dagen verstrekt, tenzij er wettelijke bezwaren zijn die dan ook binnen deze termijn aan de
cultuurraad gemeld worden.
Tevens hebben de leden van de cultuurraad het recht om inzage te nemen in alle documenten en
dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan
uitgeoefend worden via de gemeentelijke ambtenaar die toegewezen wordt aan het adviesorgaan of
via de gemeentesecretaris.
§3 Het gemeentebestuur zal de cultuurraad minimaal een termijn van zes weken geven te rekenen
vanaf de datum van aankomst van de adviesvraag bij de cultuurraad. Slechts om uitzonderlijke
redenen en omwille van hoogdringendheid, kan het gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd
inkorten. In onderlinge afspraak tussen cultuurraad en gemeentebestuur kan de termijn ook
verlengd worden.
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing gelaten.
INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG
Artikel 6
Aan de cultuurraad worden, teneinde zijn adviesfunctie ten volle mogelijk te maken, de volgende
documenten door het college tijdig overgemaakt :
a) de agenda van elke gemeenteraadszitting,
b) de uittreksels uit de notulen van elke gemeenteraadsvergadering en van elke zitting van het
college die culturele aangelegenheden betreffen, zoals onder artikel 1 hiervoor bedoeld.
Wanneer de cultuurraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan het steeds
informatie opvragen aan het college, die deze informatie zal ter beschikking stellen tenzij er
wettelijke bezwaren zijn.
De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de cultuurraad zullen binnen de tien dagen
beantwoord worden door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen, ofwel door de
wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te delen.
ADVIES UITBRENGEN
Artikel 7
De cultuurraad deelt de adviezen die het uitbrengt steeds schriftelijk mee aan het gemeentebestuur
en in zijn adviezen maakt hij melding van :
a) de wijze waarop het advies tot stand kwam met een duidelijke opgave van welke betrokkenen op
welke manier geconsulteerd werden;
b) de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
c) een duidelijke weergave van het standpunt van de cultuurraad met, op vraag van een
stemgerechtigd lid, vermelding van zijn afwijkende mening of minderheidsstandpunt.
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd
aan het college, de gemeenteraad of de hogere overheid.
Een tekst van de adviezen wordt ook bezorgd aan de fractieleiders van de gemeenteraad.
Indien de Cultuurraad binnen de afgesproken termijn geen advies uitbrengt en/of geen gemotiveerd
uitstel aanvraagt, mag het advies als gunstig beschouw worden.
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BEANTWOORDEN VAN ADVIEZEN
Artikel 8
Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf de datum dat het
advies bij het gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies
bezorgen aan de cultuurraad. Deze motivering houdt in waarom een advies niet of slechts
gedeeltelijk gevolgd is.
Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen
de zes weken een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder
moet volgen en de opgave van de datum dat een definitief antwoord aan het adviesorgaan zal
bezorgd worden.
ONDERSTEUNING
Artikel 9
Het gemeentebestuur zal het adviesorgaan voor cultuur ondersteunen door:
a) jaarlijks een werkingstoelage in de begroting op te nemen,
b) een medewerker ter beschikking te stellen voor het verlenen van administratieve en
logistieke hulp voor de taken die met de adviesfunctie van de cultuurraad verband houden,
c) ruimte ter beschikking te stellen op de website van de gemeente,
d) de nodige verzekeringspolissen af te sluiten ter dekking van de risico’s “Burgerlijke
Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke Ongevallen” voor de leden van het bestuur
van de cultuurraad, geldig voor zover deze bestuursleden hun functie binnen de Cultuurraad
uitoefenen.
DE LEDEN
Artikel 10
De cultuurraad wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur van de
gemeenteraad en bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur.
De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit de stemgerechtigde leden en de waarnemers.
Stemgerechtigde leden zijn :
a) één afgevaardigde van alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke,
die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de
gemeente.
Op de samenkomsten van de Algemene Vergadering kan de effectieve afgevaardigde zich
laten vervangen door zijn plaatsvervanger.
b) één afgevaardigde van alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke,
die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het
grondgebied van de gemeente.
Op de samenkomsten van de Algemene Vergadering kan de effectieve afgevaardigde zich
laten vervangen door zijn plaatsvervanger.
c) deskundigen op vlak van cultuur, woonachtig in de gemeente.
Waarnemers zijn:
a) de schepen bevoegd voor cultuur;
b) de medewerker aangeduid door de gemeente ter ondersteuning van het adviesorgaan;
c) de diensthoofden van de gemeentelijke culturele instellingen.
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Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een specifiek
item.
De algemene vergadering komt tenminste éénmalig per jaar samen.
De samenkomsten van de algemene vergadering zijn openbaar. De agenda en vergaderdatum en –
plaats worden daarom ruim bekend gemaakt in de gemeente. Alle inwoners van de gemeente
hebben spreekrecht op de samenkomsten van de algemene vergadering. Het stemrecht blijft
nochtans voorbehouden aan de stemgerechtigde leden.
Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
genomen.
De aanstelling van de stemgerechtigde leden van het Dagelijks Bestuur en het aanvaarden van de
ontslagname van een bestuurslid behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.
Het Dagelijks Bestuur staat in voor de vertegenwoordiging en regelmatige werking van de
Cultuurraad, conform de statuten en volgens het Huishoudelijk Reglement.
De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor de
acties die ze ondernemen binnen hun mandaat zoals beschreven in artikel 4 en binnen het financiële
kader van de cultuurraad.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 11
Het Dagelijks Bestuur van de cultuurraad stelt een huishoudelijk reglement op inzake zijn
samenstelling en werking. Dit reglement bepaalt onder meer:
a) de nadere regels over de aanduiding van de stemgerechtigde leden en de waarnemers en het
vervallen van het lidmaatschap;
b) de respectieve bevoegdheden van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur;
c) de organisatie en de interne werking van de cultuurraad.
Het opstellen en onderhouden van het huishoudelijk reglement is de opdracht en
verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.

11. Organisatie kleuteropvang tijdens de zomermaanden
Schepen Anneleen Rimbaut leidt dit agendapunt in. Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of er
een sociaal tarief is voorzien. De schepen verwijst naar de vaste afspraken binnen de Lokale
Afsprakennota (LAN). Op de vraag van genoemd raadslid antwoordt de schepen dat mensen die niet
digitaal kunnen inschrijven bij de vrijetijdsconsulent terecht kunnen.
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;
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Overwegende dat in de zomermaanden juli en augustus 2014
op de gemeente opnieuw een speelpleinwerking georganiseerd wordt gedurende zeven 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
tweede keer in ’t Ankerpunt (Anker Serskamp) georganiseerd wordt;
Gelet op het collegebesluit d.d. 14 maart 2014 inzake de
organisatie van de kleuteropvang deze zomer;
Overwegende dat ouders hun kinderen 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 busvervoer kan worden afgeschaft;
Overwegende dat het aangewezen is dat ervaren
kinderopvangsters de kleuteropvang leiden en worden ingezet om de maximaal 28 kleuters te
begeleiden;
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 artikelnummer 6203000 van het budget van 2014;
Gelet op art. 43, 104 en 253 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Van maandag 7 juli 2014 tot en met vrijdag 22 augustus 2014 in Gibo de Rozelaar,
Schoolstraat 4 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 7 april 2014.
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.
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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 toe te sturen aan de heer Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000
Gent.

12. Jeugdwerkbeleidsplan 2013 - Overheveling restbedrag beleidsprioriteit brandveiligheid naar
beleidsprioriteit jeugdcultuur
Schepen Anneleen Rimbaut leidt dit agendapunt in. Op advies van de jeugdraad wordt deze
overheveling voorgesteld.
De raad,
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de
ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal
jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van
het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren
van een gemeentelijk en intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010
ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het gemeentelijk, intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de
bepalingen van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeentebesturen die een
brandveiligheidsbeleid voeren als onderdeel van hun jeugdwerkbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010
ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de
bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeentebesturen die een
beleid voeren ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur als onderdeel van hun jeugdbeleid;
Gelet op het advies van de jeugdraad van 1 april 2014 waarin
wordt gevraagd om het resterend bedrag van €1656,97 op de prioriteit brandveiligheid over te
hevelen naar een andere prioriteit, jeugdcultuur;
Overwegende dat het genoemde bedrag zou worden gebruikt
voor de aankoop van een projectiescherm, VGA-kabel, een megafoon en het overblijvende bedrag
voor de fuifkoffer;
Overwegende dat die vraag redelijk voorkomt en verantwoord
is;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Enig art. – Het restbedrag van €1656,97 onder beleidsprioriteit brandveiligheid in het
jeugdwerkbeleidsplan 2013 over te hevelen naar beleidsprioriteit jeugdcultuur.

13. Interlokale vereniging Burensportdienst Schelde - Durme: Aanpassing overeenkomst
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Het provinciebestuur trekt zich terug uit de
interlokale vereniging, zodat de bijdrage per gemeente een beetje zal verhogen.
De raad,
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende in intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de Burensportdienst Schelde-Durme, met als
leden de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Laarne, Lebbeke,
Lochristi, Lokeren, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Zele, sinds 1
april 1986 werkzaam is als feitelijke vereniging met ondersteuning van het BLOSO;
Overwegende dat ten gevolge van art. 79 § 3 van
bovenvermeld decreet de verenigingen van gemeenten die niet beantwoorden aan de bepalingen
van het decreet en geen andere decretale rechtsgrond hebben, zich naar de bepalingen van het
decreet dienen te schikken;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 3 november 2004
waarbij onze gemeente lid werd van de interlokale vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
Overwegende dat voor de doeleinden van de
burensportdiensten de interlokale vereniging de meest geschikte rechtsvorm blijkt conform het
decreet en overeenkomstig de richtlijnen in de omzendbrief;
Overwegende dat het provinciebestuur als gevolg van de
bepalingen van de BBC zich uit de interlokale vereniging Burensportdienst Schelde-Durme dient te
trekken;
Gelet op de daaruitvolgende aanpassingen aan de
overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging “Burensportdienst ScheldeDurme”
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
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Besluit.
Art. 1 – De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aanpassingen gemaakt aan de overeenkomst
betreffende de oprichting van de interlokale vereniging “Burensportdienst Schelde-Durme” en de
bijgaande oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht.
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd de overeenkomst namens de
gemeente te ondertekenen.
Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van de
“Burensportdienst Schelde-Durme” (Kouterslag z/n, 9090 Melle), en aan het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen (Groot-Brittanniëlaan 125, 9000 Gent).

14. Statuten voor de Ouderenadviesraad - Bekrachtiging wijziging
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op de statuten van de gemeentelijke seniorenraad,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15 mei 1997 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 1 september 1998,
waarbij het reglement van inwendige orde van de gemeentelijke seniorenraad is goedgekeurd en
latere wijzigingen;
Gelet op de brief d.d. 2 april 2014 van de voorzitter van de
seniorenadviesraad inzake de wijziging van de statuten van de Ouderenadviesraad, waarin hij
aangeeft dat de algemene vergadering van de seniorenadviesraad in zitting van 27 februari 2014 de
genoemde wijziging unaniem heeft goedgekeurd;
Gelet op de voorliggende gecoördineerde tekst met de
statuten voor de ouderenadviesraad;
Overwegende dat het reglement van inwendige orde in de
aangepaste statuten is geïntegreerd;
Overwegende dat de gewijzigde statuten nog bekrachtigd
dienen te worden door de gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Metalgemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het gemeenteraadsbesluit d.d. 15 mei 1997 houdende de vaststelling van de statuten van de
gemeentelijke seniorenraad en latere wijzigingen en het gemeenteraadsbesluit d.d. 1 september
1998 inzake de goedkeuring van het reglement van inwendige orde van de gemeentelijke
seniorenraad en latere wijzigingen worden met ingang van 15 mei 2014 buiten werking gesteld.
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Art. 2 – De voorliggende gecoördineerde tekst met de statuten voor de ouderenadviesraad, unaniem
goedgekeurd door de algemene vergadering van de seniorenadviesraad in zitting van 27 februari
2014, te bekrachtigen. In die tekst zijn de vroegere statuten én het vroegere reglement van
inwendige orde van de seniorenadviesraad geïntegreerd.
Art. 3 – De genoemde gecoördineerde tekst treedt in werking vanaf 15 mei 2014.
Art. 4 – Afschrift van dit besluit wordt aan de voorzitter van de seniorenraad bezorgd.

15. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 8 mei 2014 van de intercommunale DDS - Goedkeuring
agenda en mandatering lasthebbers
De burgemeester licht toe dat voor onze gemeente vooral Bellekouter een concreet project vormt.
De andere zijn zoekdossiers : wat kan DDS ermee doen, is dat rendabel, biedt het een meerwaarde ?
Dat geldt dus voor het Ankerplein en het dorpsplein van Serskamp. De uitbreiding van de KMO-zone
Meerbos is overgedragen naar DDS om verder uit te werken.
Raadslid Els Stichelmans ziet voor Bellekouter verschillende mogelijkheden, maar vraagt binnen
welke termijn die kunnen worden gerealiseerd. De burgemeester, tevens voorzitter van DDS, hoopt
die zo snel mogelijk af te ronden, maar dat hangt af van de flexibiliteit van Vlaanderen. Moet er een
woonbehoefte worden aangetoond ? Er zijn nog veel niet-aansnijdbare bouwgronden op onze
gemeente, daarom is er geen woonbehoefte aantoonbaar. DDS wil in eerste instantie zelf woningen
realiseren op Bellekouter, ofwel er realiseren binnen de aantoonbare behoefte, zonder bevriezing
van gronden ofwel de gronden doorverkopen aan ‘Eigen Dak’ of een andere socialehuisvestingsmaatschappij. Er moet worden gezocht naar een ideale mix van sociale en andere
woningen. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt wanneer er een versoepeling op dat vlak kan komen.
De burgemeester reageert dat na de verkiezingen een en ander duidelijk kan worden. Het zou bvb.
mogelijk kunnen worden gemaakt om woongebied naar woonuitbreidingsgebied om te wisselen in
tuinstroken. Ook assistentiewoningen komen nu op de gemeentelijke rekening. Hoe dan ook, zowel
DDS als de gemeente willen landen.
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale DDS c.v.;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van
18 januari 2013 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB
2013/5 d.d. 19 april 2013 dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 24 maart 2014 van DDS
waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de Bijzondere Algemene Vergadering op donderdag
8 mei 2014;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
1. Verwelkoming
2. Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 der statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 17 december 2013
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4. Beleidsplan 2014-2018 : toelichting en goedkeuring
5. Vragen en voorstellen uitgaande van de vergadering
6. Diversen
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen op de agenda van de Bijzondere Algemene
Vergadering van 8 mei 2014 van de Intercommunale DDS c.v.
Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de vergadering van de
Intercommunale DDS c.v. van 8 mei 2014 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale DDS c.v. en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

16. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 8 mei 2014 van de Intercommunale Verko Goedkeuring agenda en mandatering lasthebbers
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale Verko;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van
18 januari 2013 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB
2013/5 d.d. 19 april 2013 dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 24 maart 2014 in verband
met de Bijzondere Algemene Vergadering van Verko op donderdag 8 mei 2014;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verwelkoming
Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 der statuten)
Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 17 december 2014
Beleidsplan 2014-2018 : toelichting en goedkeuring
Vragen en voorstellen vanuit de vergadering
Diversen
Gelet op het gemeentedecreet.
Met algemene stemmen.

181

Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van
8 mei 2014 van de Intercommunale Verko.
Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van de Intercommunale Verko van 8 mei 2014 op te dragen hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale Verko en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

17. Gewone Algemene Vergadering d.d. 10 juni 2014 van de intercommunale DDS - Goedkeuring
statutenwijzigingen, agenda en mandatering lasthebbers
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale DDS c.v.;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van
18 januari 2013 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB
2013/5 d.d. 19 april 2013 dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 10 maart 2014 van DDS
waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de Bijzondere Algemene Vergadering op dinsdag
10 juni 2014;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
1. Verwelkoming
2. Aanduiding van een schrijver en twee stemopnemers (art. 17 der statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 8 mei 2014
4. Wijziging van de artikelen 16, 18, 24, 30 en 32 van de statuten
5. Verslag van het boekjaar 2013
5.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2013
5.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2013
5.3. Verslag van de revisor
5.4. Vaststellen van de jaarrekening 2013
5.5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2013
7. Benoemingen
8. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering
9. Diversen
Gelet op de verantwoordingsnota statutenwijziging die
betrekking heeft op het feit dat er niet langer een commissaris van de Vlaamse Regering bestaat, dat
een mandaat van lasthebber voor een hele legislatuur vastgelegd kan worden, dat er een wijziging is
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in de wijze van communicatie in het kader van het toezicht en dat wordt voorgesteld de
betrokkenheid van een beperkte vertegenwoordiging van de SERV-partners statutair te verankeren
via de aanduiding van experten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen op de agenda van de Algemene Vergadering
van 10 juni 2014 van de Intercommunale DDS c.v.
Art. 2 – Het voorstel van statutenwijziging zoals verwoord in de verantwoordingsnota goed te
keuren.
Art. 3 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Gewone Algemene
Vvergadering van de Intercommunale DDS c.v. van 10 juni 2014 op te dragen hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 4 – Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale DDS c.v. en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

18. Gewone Algemene Vergadering d.d. 17 juni 2014 van de Intercommunale Verko Goedkeuring statutenwijzigingen, agenda en mandatering lasthebbers
Raadslid Gert Van Tittelboom vindt het positief dat zijn suggestie op de ophaalkalenders van Verko
wordt vermeld.
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale Verko;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van
18 januari 2013 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB
2013/5 d.d. 19 april 2013 dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 14 maart 2014 in verband
met de Gewone Algemene Vergadering van Verko op dinsdag 17 juni 2014;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
1. Verwelkoming
2. Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18)
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 8 mei 2014
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4. Wijziging van de artikelen 9, 15, 17, 19, 31, 33, 34 en 40 van de statuten
5. Verslag over het boekjaar 2013
5.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2013
5.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende de jaarrekening 2013
5.3. Verslag van de Revisor
5.4. Vaststellen van de jaarrekening 2013
5.5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2013
7. Benoemingen
8. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering
9. Diversen
Gelet op de verantwoordingsnota statutenwijziging die
betrekking heeft op de aanpassing van de vergoeding van de verbrandingsrechten bij Indaver nv ten
gevolge van de wijzigingen in de rechtspersonenbelasting en de overdracht van de aandelen bij
verslag van de verbrandingsrechten te regelen, op het feit er niet langer een commissie van de
Vlaamse regering bestaat, dat er geen statutaire bepalingen bestaan in verband met het uitoefenen
van de functie van adjunct-directeur en de voorbereiding van een statutenwijziging die, onder
bepaalde voorwaarden, voorziet in de verhoging van het eerste en tweede cumulatief preferentieel
bruto dividend;
Gelet op het gemeentedecreet.
Met algmene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 17
juni 2014 van de Intercommunale Verko.
Art. 2 – Het voorstel van statutenwijziging zoals verwoord in de verantwoordingsnota goed te
keuren.
Art. 3 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Gewone Algemene
Vergadering van de Intercommunale Verko van 17 juni 2014 op te dragen hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 4 – Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale Verko en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

19. Algemene Vergadering d.d. 17 juni 2014 intercommunale Westlede - Goedkeuring
naamsverandering, statutenwijziging, agendapunten en mandatering vertegenwoordiger
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Intercommunale Westlede;
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Gelet op de brief d.d. 13 maart 2014 van de Intercommunale
Westlede met de agenda van de algemene vergadering van 17 juni 2014;
Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB 2013/5 d.d. 19 april 2013
dienaangaande;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 3 december 2013
Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2013
Verslag Commissaris - Revisor
Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor
Werkingsverslag 2013
Wijziging statuten
Varia

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de
agenda van de algemene vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt
en de wijze waarop zijn vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene
vergadering van de intercommunale;
Overwegende dat voorgesteld wordt de naam van de
intercommunale Westlede te wijzigen in Intergemeentelijke Samenwerking Westlede;
Overwegende dat de statutenwijziging betrekking heeft op het
wegvallen van een commissaris van de Vlaamse regering, het doorsturen van een lijst met beknopte
omschrijving van besluiten van de bestuursorganen aan de Vlaamse regering, de aanstelling van
vertegenwoordigers en wijzigingen termijnen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met de voorgestelde agenda van de Algemene
Vergadering van de Intercommunale Westlede d.d. 17 juni 2014.
Art. 2 – Het voorstel van naamsverandering en van statutenwijziging zoals verwoord in de
toelichtingsdocumenten goed te keuren.
Art. 3 – De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemachtigd om alle voorstellen met betrekking
tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en
om in het algemeen het nodige te doen.
Art. 4 – Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Intercommunale, Smalle Heerweg
60 9080 Lochristi en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
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20. Algemene Vergadering Finiwo d.d. 23 juni 2014 - Goedkeuring agenda en mandatering
vertegenwoordiger
De raad,
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het
intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen in Westen Oost-Vlaanderen’, afgekort tot FINIWO;
Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 23 juni 2014 per
aangetekend schrijven van 3 april 2014;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn
vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de
algemene vergadering;
Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een
getrouwe weergave is van de activiteiten die Finiwo in 2013 heeft ontwikkeld;
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder
voorbehoud heeft opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden;
Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is
van de financiële situatie van Finiwo voor het boekjaar 2013 en dat de resultatenverdeling is
opgemaakt conform de statutaire bepalingen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te
hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de algemene vergadering van Finiwo d.d. 23
juni 2014 zijnde :
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013
Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013
Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenrekening 2013
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
FINIWO van 23 juni 2014 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. Bij gemeenteraadsbesluit van 24
april 2013 zijn raadslid Martine De Wilde, Onnebossen 21 9260 Wichelen (Serskamp) en schepen

186
Anneleen Rimbaut, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) respectievelijk als effectief en
plaatsvervangerd volmachtdrager aangewezen.
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000
Brussel t.a.v. de heer Alain Petit.

21. Algemene Vergadering d.d. 24 juni 2014 - Intercommunale Blijdorp III - Goedkeuring
agendapunten en mandatering gemeentelijk vertegenwoordiger

De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Intercommunale Blijdorp III, dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke
handicap;
Gelet op de brief d.d. 21 maart 2014 van de Intercommunale
Blijdorp III met de agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2014 die er als volgt uitziet :
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag vorige vergadering (10.12.2014)
Rekeningen 2013 – kwijting bestuurders en commissaris - revisor
Activiteitenverslag Blijdorp III 2013
Varia
Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de brief d.d. 8 maart 2002 van de Afdeling Interlokale
Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de
agenda van de algemene vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt
en de wijze waarop zijn vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene
vergadering van de intercommunale;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 - De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met alle voorstellen en punten die door de raad van
bestuur op de agenda werden geplaatst van de algemene vergadering van de Intercommunale
Blijdorp III d.d. 24 juni 2014.
Art. 2 – De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemachtigd om alle voorstellen met betrekking
tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en
om in het algemeen het nodige te doen.
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Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Intercommunale Blijdorp III,
Blijdorpstraat 3 9255 Buggenhout en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

22. Lidmaatschap Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw voor de pastorie te Serskamp
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad
Overwegende dat de pastorie Serskamp, Pastorijstraat 2 9260
Serskamp, bij ministerieel besluit van 18 maart 2008 als monument geklasseerd is;
Overwegende dat het bestuur de bedoeling heeft de pastorie
van Serskamp te restaureren;
Overwegende dat de cel Onroerend Erfgoed een gunstig advies
heeft gegeven voor de organisatie van een destructief onderzoek van het gebouw, waarbij de
oorspronkelijke bouwonderdelen kunnen worden opgespoord;
Overwegende dat Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw
daarvoor over de nodige expertise beschikt;
Overwegende dat Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw
enkel inspecties mag uitvoeren bij objecten die bij hen zijn aangesloten;
Overwegende dat een dergelijk lidmaatschap € 40 (incl. BTW)
per jaar kost;
Overwegende dat daarnaast bij inspecties een vergoeding van
€ 23,63 (excl. BTW) per manuur moet worden betaald, eventueel vermeerderd met de kosten van
het gebruikte materiaal in geval van kleine reparaties en voor de administratieve verwerking 15% op
de totale kostprijs van de inspectie-uren;
Gelet op de aanvaardingscriteria voor de gebruikers-leden van
de Monumentenwacht en de voorwaarden voor de dienstverlening van de Monumentenwacht;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Voor de pastorie van Serskamp het lidmaatschap van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
vzw aan te gaan tegen een jaarlijkse bijdrage van € 40 (incl. BTW).
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris te machtigen namens het gemeentebestuur het
aansluitingsformulier voor toetreding te ondertekenen.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit wordt samen met het aansluitingsformulier opgestuurd naar
Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw, W. Wilsonplein 2 9000 Gent.
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23. vzw Toerisme Scheldeland - Voordracht kandidaat-bestuurder - Bekrachtiging collegebesluit
Schepen Christoph Van de Wiele leidt dit agendapunt in.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2007
houdende goedkeuring van de statutenwijziging van de vzw Schelde- en Denderstreek en akkoord
gaan met de ermee gepaard gaande uitbreiding van de vzw met werkelijke leden uit de provincie
Antwerpen;
Gelet op de brief d.d. 2 april 2014 van de vzw Toerisme
Scheldeland inzake de vacature voor een bestuurder namens een Oost-Vlaamse gemeente;
Overwegende dat het billijk is dat de schepen van Toerisme
deel uitmaakt van de raad van bestuur van de vzw;
Gelet op de voordracht d.d. 11 april 2014 vanwege het college;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Kristof De Smet : ja: 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – De voordracht van Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22 B 9260 Wichelen (Schellebelle)
als bestuurder van de vzw Toerisme Scheldeland te bekrachtigen.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar de vzw Toerisme Scheldeland,
Hemelstraat 133A 9200 Dendermonde.

24.Verkiezing van een kandidaat-werkend lid en kandidaat opvolger voor de OCMW-raad
overeenkomstig artikel 14, tweede lid OCMW-decreet - Voordracht van een kandidaat-werkend
lid van OCMW-raad en van zijn opvolger tijdens de zittingsperiode - Onontvankelijkheid van de
voordrachtakten en intrekking agendapunten
De raad,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en meer bepaald de artikelen 5 t.e.m. 16 en art. 25;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 november
2006 betreffende de voordrachtakte en de verkiezing van de leden van de raden voor
maatschappelijk welzijn;
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Gelet op de omzendbrief BB2012/2 van 19 oktober 2012 –
start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Gelet op de brief d.d. 29 januari 2014 van OCMW-raadslid
Patrick Verheyden waarin hij zijn ontslag aanbiedt als OCMW-raadslid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 februari 2014
houdende aktename van het ontslag van Karen Venneman en Patrick Verheyden als OCMW-raadslid;
Overwegende dat twee voordrachtakten in tweevoud aan de
gemeentesecretaris werden overhandigd uiterlijk vijf dagen voor de gemeenteraadszitting waarin
zou worden beslist over de opvolging van OCMW-raadslid Patrick Verheyden, de ene op vrijdag 25
april 2014 om 16.05 uur, de andere dezelfde dag om 22.10 uur;
Overwegende dat die voordrachtakten volgende voordrachten
bevatten :
Kandidaat-werkende leden

Kandidaat-opvolger(s)

Vanwege lijst nr. 2 (N-VA)
Everaert Linda

Leeman Lisa
Vergult Ivan
Rottiers Norbert

Vanwege lijst nr. 8 (SAMEN)
Van Steendam Inge

De Coninck Yvan

Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieven als de
opvolgers, instemmen met hun voordracht en dat hebben bevestigd door hun handtekening op de
respectieve voordrachtaktes;
Overwegende dat de voordrachtaktes ondertekend zijn door
minstens de meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden van dezelfde lijst;
Overwegende evenwel dat beide voordrachtaktes slechts één
kandidaat-werkend lid vermelden, terwijl art. art. 10 §1, vierde lid van het OCMW-decreet bepaalt
dat er per voordrachtakte kandidaat-werkende leden van een verschillend geslacht moeten worden
voorgedragen, wat hier dus niet het geval is;
Overwegende dat voor de voordracht van kandidaat-opvolger
Ivan Vergult de uittreksels uit het bevolkings- en strafregister niet tijdig zijn bezorgd en dat hetzelfde
geldt voor kandidaat-werkend lid Inge Van Steendam en kandidaat-opvolger Yvan De Coninck;
Overwegende dat de verwijzing naar de kantooruren op de
voordrachtsakte, uren waarbinnen de voordracht moet worden gedaan, louter bedoeld is om een
vlotte gang van zaken te waarborgen, een bepaling die niet bindend is;
Overwegende dat de termijn van zestig dagen, bedoeld in art.
14, tweede lid van het OCMW-decreet begint te lopen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van
het ontslag door de voorzitter, zoals bedoeld in art. 25 van genoemd decreet;
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Overwegende dat de gemeentesecretaris de kandidatenlijst
heeft afgesloten door het rangschikken van de kandidaat-werkende leden in alfabetische volgorde
waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de namen van haar kandidaatopvolgers in de precieze volgorde zoals ze vermeld zijn in de voordrachtsakte;
Overwegende dat de voordrachtsakten tijdig ter inzage hebben
gelegen;
Overwegende dat de gemeenteraadsvoorzitter voorstelt om de
twee aangevraagde bijkomende agendapunten inclusief de voordrachten samen te behandelen
aangezien zij beide minstens één tekortkoming vertonen wat hun ontvankelijkheid betreft en geen
enkel raadslid daartegen bezwaar maakt;
Overwegende dat N-VA-fractieleider Herman Van Renterghem
verklaart dat het eigenlijk de bedoeling was om de meerderheid wakker te schudden wat de
vervanging van OCMW-raadslid Patrick Verheyden betreft, omdat ze hadden vastgesteld dat die
vervanging door het college nog niet geagendeerd was voor deze raadszitting;
Overwegende dat burgemeester Kenneth Taylor van mening is
dat het genoemde OCMW-raadslid pas gestopt is na de OCMW-raad van 25 februari 2014, een zitting
waaraan hij nog heeft deelgenomen;
Overwegende dat de gemeenteraadsvoorzitter verwijst naar
de bepaling opgenomen in art. 25 van het OCMW-decreet, die voorschrijft dat de termijn van 60
dagen begint te lopen vanaf het ogenblik dat hij – de voorzitter – die kennisgeving heeft ontvangen;
Overwegende dat CD&V Plus-fractieleider Luc Van Leuven
verklaart dat de N-VA technisch gezien gelijk heeft, maar dat een demarche zoals deze gevaarlijk is
voor de werking van de OCMW-raad, die toch de zwaksten in onze dorpsgemeenschap moet
beschermen en dat het vertrouwen daardoor geschaad wordt;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – De beide voordrachtakten d.d. 25 april 2014, ingediend door respectievelijk raadslid Herman
Van Renterghem en raadslid Ann Van Wesemael, voor een kandidaat-werkend lid van de OCMWraad en van zijn opvolgers tijdens de zittingsperiode onontvankelijk te verklaren wegens schending
van art. 10 §1, vierde lid van het OCMW-decreet dat bepaalt dat er per voordrachtakte kandidaatwerkende leden van een verschillend geslacht moeten worden voorgedragen.
Art. 2 – Beide bijkomende agendapunten – verkiezing van een kandidaat-werkend lid en kandidaatopvolger voor de OCMW-raad overeenkomstig artikel 14, tweede lid OCMW-decreet en voordracht
van een kandidaat-werkend lid van de OCMW-raad en van zijn opvolger tijdens de zittingsperiode –
in te trekken aangezien zij zonder voorwerp geworden zijn.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of er al kandidaten zijn voor het onderhoud van het openbaar
groen in de door de raad bepaalde straten. Schepen Albert Van Malderen antwoordt dat er voor
twee van de drie geselecteerde straten particulieren hebben gereageerd. De opdrachten zijn tijdens
het voorgaande college toegewezen.
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De voorzitter deelt mee dat de volgende zitting van de gemeenteraad plaats heeft op woensdag
28 mei 2014 om 20 uur.
Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten om 21.00 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

