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GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
GEMEENTERAAD 02 september 2021
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten college burgemeester en schepenen
1. - Cel Beleidsondersteuning - Veiligheid - Politieverordeningen burgemeester bekrachtiging

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Sedert december 2020 is de deelgemeente De Klinge herhaaldelijk en

•

•
•
•

•

•

Verantwoording

groeiend het toneel geworden van een aantal feiten die bij de inwoners en
het bestuur een gevoel van onveiligheid hebben veroorzaakt.
Een aantal feiten van vandalisme aan roerende en onroerende
eigendommen, pesterijen, slagen en verwondingen, brandstichting,
druggerelateerde feiten, het gebruik van lachgas, wapenbezit, inbraak en
diefstal met geweld kunnen door getuigenissen, vaststellingen en ernstige
vermoedens gelinkt worden aan een tiental jongeren uit De Klinge, SintGillis-Waas en Nederland.
Ondanks de inspanningen van de politiediensten blijkt dit ernstig
overlastprobleem moeilijk te beheersen en terug te dringen.
Overeenkomstig artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet is de
burgemeester de verantwoordelijke overheid inzake bestuurlijke politie op
het grondgebied van een gemeente.
Het is ook, ingevolge artikel 135 §2, 7° van de Nieuwe Gemeentewet, de
bevoegdheid van de gemeenten om te voorzien in maatregelen, inclusief
politieverordeningen, tot het tegengaan van alle vormen van openbare
overlast.
De burgemeester kan op basis van artikel 134 van de Nieuwe
Gemeentewet op eigen gezag politieverordeningen uitvaardigen wanneer
het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de
bewoners.
De burgemeester nam op 12 juli 2021 de beslissing om, met het oog op het
handhaven van de openbare veiligheid, de systematische controle van de
identiteit van personen te bevelen in de gemeente De Klinge, meer bepaald
in het gebied begrensd door de Buitenstraat (inclusief Buitenstraat,
Bergstraat, Hogenakkerstraat, Koningshoeveweg, Oude Molenstraat,
Molenhoekstraat en Polderstraat) en de grens met Nederland.

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot het uitvoeren van
identiteitscontroles, fouilleringen en doorzoekingen impliceren dat de politie
enkel maar kan overgaan tot de identiteitscontrole wanneer aan bepaalde
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voorwaarden is voldaan. Deze zijn impliciet vastgelegd in artikel 34 van de
Wet op het Politieambt (Wet 5 augustus 1992).
• De burgemeester kan binnen de perken van zijn/haar bevoegdheden,
systematische identiteitscontroles bevelen met het oog op het handhaven
van de openbare veiligheid naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen
of op bijzondere plaatsen. Deze mogelijkheid is eveneens voorzien in de
Wet op het Politieambt, artikel 34 §3.
• De openbare veiligheid houdt in dat personen en goederen moeten
beschermd worden en beoogt de afwezigheid van onder meer gevaarlijke
toestanden, ongevallen en aanslagen op personen en goederen.
• Het voorschrijven van systematische identiteitscontroles kan een eerste en
belangrijke stap zijn in het bestrijden van de huidige overlastproblematiek
omdat het de politiediensten een wettelijke basis geeft in het stelselmatig
controleren van personen op het openbaar domein, meer bepaald de
overlastplaatsen in deelgemeente De Klinge:
- site Klingspoor aan de Buitenstraat met de basisschool De Bron;
- sportcafé Molenberg en sporthal aan de Kieldrechtsraat 12;
- VBS De Hoge Geest aan de Hulststraat en de Kieldrechtstraat.
Deze locaties zijn dermate verspreid over de gemeente dat een algemeen
voorschrift voor het gehele centrum van de gemeente dient overwogen te
worden.
Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de beslissing van de burgemeester van 12 juli 2021.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• artikel 34 van de Wet op het Politieambt;
• Nieuwe Gemeentewet (art. 134 en art 135);
• de beslissing van de burgemeester van 12 juli 2021.

Besluit

Artikel 1
Volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe
gemeentewet genomen, politieverordening bekrachtigen:
1. Gelet op de huidige overlastproblematiek in deelgemeente De Klinge
en met het oog op het handhaven van de openbare veiligheid, de
systematische controle van de identiteit van personen bevelen in de
gemeente De Klinge, meer bepaald in het gebied begrensd door de
Buitenstraat (inclusief Buitenstraat, Bergstraat, Hogenakkerstraat,
Koningshoeveweg, Oude Molenstraat, Molenhoekstraat en
Polderstraat) en de grens met Nederland.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de Bestendige Deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen, de griffie van de Rechtbank van eerste Aanleg te
Dendermonde en de griffie van de Politierechtbank te Sint-Niklaas
overeenkomstig de voorschriften van artikel 119 van de nieuwe gemeentewet,
aan de sanctionerend ambtenaar en aan de korpschef van de politiezone
Waasland Noord.
Artikel 3
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Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

2. - Cel Beleidsondersteuning - Contractenbeheer - Sport- en spelcomplex Houtvoort uitwerking en invulling - aanstellen ontwerper - goedkeuring bestek, raming en
gunningswijze

Inleiding

Harry De Wolf

Situatieschets

• In het investeringsbudget 2022 – 2023 werden kredieten t.b.v. 585 000 euro
ingeschreven als volgt:
- Beleidsitem 074000: Sport;
- algemeen rekeningnummer 2200000: Terreinen;
- opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025
o doelstelling SD03: de netheid, het comfort en de veiligheid van het
openbaar domein verhogen door het structureel te onderhouden of
het duurzaam te herinrichten;
o actieplan BVT001: de inwoners meer kwalitatieve en veilige speel-,
sport- en beweegmogelijkheden geven door de infrastructuur te
veruimen, te vernieuwen en structureel te onderhouden;
o actie SD03/BVT001/A1: de Houtvoortsite vergroten en
aantrekkelijker maken voor individuele sporters en recreatief gebruik;
o actie prioritair: ja;
o SDG11: duurzame steden en gemeenschappen.
- Beleidsitem 075000: Jeugd;
- algemeen rekeningnummer 2300000: Installaties, machines en uitrusting;
- opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025
o doelstelling SD03: de netheid, het comfort en de veiligheid van het
openbaar domein verhogen door het structureel te onderhouden of
het duurzaam te herinrichten;
o actieplan BVT001: de inwoners meer kwalitatieve en veilige speel-,
sport- en beweegmogelijkheden geven door de infrastructuur te
veruimen, te vernieuwen en structureel te onderhouden;
o actie SD03/BVT001/A5: specifieke infrastructuur voor en door
jongeren voorzien, zoals skate-infrastructuur en een voetbalkooi;
o actie prioritair: neen;
o SDG11: duurzame steden en gemeenschappen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• In 2017 was de Houtvoortsite één van de 5 geselecteerde projecten na een
projectoproep van de Vlaamse Overheid (sport- en beweegvriendelijke
publieke ruimte). Uit dit project kwam, na het doorlopen van een
participatietraject onder begeleiding van Kind en Samenleving, een
masterplan/ontwikkelingsvisie tot stand.
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• In 2017, 2019 en 2020 kocht de gemeente een reeks gronden aan, achter
de Pottersdreef.
• De komende jaren is budget voorzien om deze nieuwe aangekochte
gronden goed en eigentijds in te richten, in het kader van het reeds
doorlopen traject.
• het bestek en de raming voor het aanstellen van een ontwerper t.b.v.
70.000 euro incl. 21 % btw.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025;
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20
maart 2017, houdende kandidatuurstelling begeleidingstraject;
• de beslissing van de gemeenteraad van 7 oktober 2017, houdende Sporten Spelcomplex Houtvoort, opmaak visie en ontwerp, goedkeuring bestek,
de raming en de gunningswijze;
• de beslissingen van de gemeenteraad van 9 maart 2017, 6 juni 2019 en 6
februari 2020, houdende uitbreiding sportzone, aankoop percelen,
goedkeuring ontwerpaktes;
• het bestek en raming voor het aanstellen van een ontwerper voor het
opmaken van een inrichtingsplan en aanbestedingsdossier voor het sporten spelcomplex Houtvoort.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
• het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
• het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
• de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Besluit

Artikel 1
Het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een inrichtingsplan
en aanbestedingsdossier voor het sport- en spelcomplex Houtvoort, waarvan
de kostprijs wordt geraamd op 70.000 euro incl. 21 % btw, goedkeuren.
Artikel 2
Het bestek en de gunningswijze goedkeuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen machtigen de opdracht te
gunnen na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 4
De financiering van deze uitgave past in het meerjarenplan 2020-2025
(schema M2).
Artikel 5
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Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

3. - Cel Beleidsondersteuning - Contractenbeheer - Wegenis, fiets- en voetpaden
onderhouden voor een periode van 2 jaar - goedkeuring bestek, raming en
gunningswijze

Inleiding

Harry De Wolf

Situatieschets

• In het investeringsbudget 2022 worden kredieten t.b.v. 300.000,00 euro
ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 020000 Wegen;
- algemeen rekeningnummer 2241000 Uitrusting en buitengewoon
onderhoud wegen;
- opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025:
o doelstelling SD03: De netheid, het comfort en de veiligheid van het
openbaar domein verhogen door het structureel te onderhouden of
het duurzaam te herinrichten;
o actieplan GGZ003: Het openbaar domein van de gemeente SintGillis-Waas onderhouden zodat inwoners zich op een vlotte en
veilige manier kunnen verplaatsen;
o actie SD03/GGZ003/A6: Het openbaar domein onderhouden;
o actie prioritair: ja;
o SDG11: Duurzame steden en gemeenschappen.
• In het investeringsbudget 2023 worden kredieten t.b.v. 300.000,00 euro
ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 020000 Wegen;
- algemeen rekeningnummer 2241000 Uitrusting en buitengewoon
onderhoud wegen;
- opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025:
o doelstelling SD03: De netheid, het comfort en de veiligheid van het
openbaar domein verhogen door het structureel te onderhouden of
het duurzaam te herinrichten;
o actieplan GGZ003: Het openbaar domein van de gemeente SintGillis-Waas onderhouden zodat inwoners zich op een vlotte en
veilige manier kunnen verplaatsen;
o actie SD03/GGZ003/A6: Het openbaar domein onderhouden;
o actie prioritair: ja;
o SDG11: Duurzame steden en gemeenschappen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Voor het dossier ‘wegenis, fiets- en voetpaden onderhouden voor een
periode van 2 jaar’ wordt een openbare procedure opgestart, via een
raamcontract.
• In het bestek worden geen specifieke werken en straten opgenomen, maar
wel diverse posten en vermoedelijke hoeveelheden.
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• Het raamcontract bestaat uit 2 percelen en kan per perceel gegund worden
aan 1 aannemer die instaat voor alle onderhoud- en herstellingswerken aan
de wegen, fiets- en voetpaden op ons grondgebied, gedurende 2 jaar.
• Zo kunnen dringende onderhoud- en herstellingswerken sneller worden
aangevat zonder bijkomende aanbestedings- of
onderhandelingsprocedures.
• De nodige onderhoud- en herstellingswerken zullen vooraf worden
voorgelegd aan het college.
• Onder onderhoud- en herstellingswerken wordt verstaan:
− asfalteringswerken;
− herstellen van betonplaten;
− bestratingswerken;
− herstel en heraanleg van voetpaden, fietspaden en toebehoren zoals
putdeksels, signalisatie,...;
− plaatselijk herstel van riolering;
− alle werken die noodzakelijk zijn om de bestaande infrastructuur in
stand te houden en/of te verbeteren.
• Nieuwe infrastructurele ontwikkelingen zoals nieuwe wegen, voetpaden,...
worden niet voorzien op dit budget.
• het bestek en de raming t.b.v. 535.000 euro incl. 21% btw.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025;
• het bestek en raming voor de opdracht ‘wegenis, fiets- en voetpaden
onderhouden voor een periode van 2 jaar.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
• het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
• het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
• de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

Besluit

Artikel 1
Wegenis, fiets- en voetpaden onderhouden voor een periode van 2 jaar,
waarvan de kostprijs wordt geraamd op 535.000 euro incl. 21 % btw,
goedkeuren.
Artikel 2
Het bestek en de gunningswijze goedkeuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen machtigen de opdracht te
gunnen na de openbare procedure.
Artikel 4
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De financiering van deze uitgave past in het meerjarenplan 2020-2025
(schema M2).
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

4. - Financiën - Financiën - Kwartaalrapportering kwartaal 1 en 2 - kennisname

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet de
financieel directeur in een financiële rapportering aan de gemeenteraad.
• Het eerste en tweede kwartaal zijn afgesloten.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De financiële rapportering betreft de voorafgaande krediet- en
wetmatigheidscontrole, het debiteurenbeheer, de thesaurietoestand, de
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten en
de financiële risico’s.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• kwartaalrapport 1;
• kwartaalrapport 2.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de, door de financieel directeur gebrachte, financiële
rapportering van kwartaal 1 en 2 dienstjaar 2021.
Artikel 2
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

5. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek H. Egidius budgetwijziging 2021/1 - aktename
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Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetwijziging 1, dienstjaar 2021 van de kerkfabriek H. Egidius werd
vastgesteld door de kerkraad van 25 mei 2021.
• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2021 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen;
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2021 werden kredieten t.b.v. 55.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2021 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 1 juli 2021 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek vraagt geen wijziging van de gemeentelijke toelagen.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van de budgetwijziging.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H.
Egidius van 3 september 2020;
• budgetwijziging 2021/1 van de kerkfabriek H. Egidius, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 25 mei 2021;
• gunstig advies van het Bisdom van 1 juli 2021.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van erkende erediensten;
• besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van budgetwijziging 1, dienstjaar 2021 van de kerkfabriek H.
Egidius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 25 mei 2021.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 3
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Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

6. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus budgetwijziging 2021/1 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetwijziging 1, dienstjaar 2021 van de kerkfabriek Sint-Paulus werd
vastgesteld door de kerkraad van 2 juni 2021.
• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2021 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen;
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2021 werden kredieten t.b.v. 55.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2021 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 1 juli 2021 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek stelt een wijziging voor van de gemeentelijke toelagen.
• Deze wijziging past binnen de, door de gemeente, reeds voorziene
toelagen, er is voldoende krediet beschikbaar.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van de budgetwijziging.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Paulus van 3
september 2020;
• budgetwijziging 2021/1 van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 2 juni 2021;
• gunstig advies van het Bisdom van 1 juli 2021.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van erkende erediensten;
• besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
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Besluit

Artikel 1
Akte nemen van budgetwijziging 1, dienstjaar 2021 van de kerkfabriek SintPaulus, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 2 juni 2021.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2021 ten bedrage van 6.029,05 euro voor de
kerkfabriek Sint-Paulus opnemen in de aanpassing gemeentelijk
meerjarenplan 2020-2025.
Een investeringstoelage 2021 ten bedrage van 30.100 euro voor de
kerkfabriek Sint-Paulus opnemen in de aanpassing gemeentelijk
meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

7. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek H. Egidius budget 2022 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2022 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen;
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2022 werden kredieten t.b.v. 35.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.
• De gemeenteraad besloot op 3 september 2020 de aanpassing
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H. Egidius goed te keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2021 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 1 juli 2021 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek vraagt een exploitatietoelage.
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• Deze toelage past binnen de, door de gemeente, reeds voorziene toelagen,
er is voldoende krediet beschikbaar.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H.
Egidius van 3 september 2020;
• het budget 2022 van de kerkfabriek H. Egidius, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 25 mei 2021;
• gunstig advies van het Bisdom van 1 juli 2021.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van erkende erediensten;
• besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2022 van de kerkfabriek H. Egidius, vastgesteld
door de kerkraad in zitting van 25 mei 2021.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2022 ten bedrage van 30.487,62 euro voor de
kerkfabriek H. Egidius opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

8. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek OLV Hemelvaart budget 2022 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2022 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen;
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• In het gemeentelijk investeringsbudget 2022 werden kredieten t.b.v. 35.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.
• De gemeenteraad besloot in zitting van 7 november 2019 het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart goed te keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2021 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 29 juni 2021 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek vraagt een investeringstoelage.
• Deze toelage past binnen de, door de gemeente, reeds voorziene toelagen,
er is voldoende krediet beschikbaar.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart van 7 november 2019;
• het budget 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart,
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 10 juni 2021;
• gunstig advies van het Bisdom van 29 juni 2021.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van erkende erediensten;
• besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 10 juni 2021.
Artikel 2
Een investeringstoelage 2022 ten bedrage van 20.000 euro voor de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart opnemen in het gemeentelijk
meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
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Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

9. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Cornelius budget 2022 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2022 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen;
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2022 werden kredieten t.b.v. 35.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.
• De gemeenteraad besloot in zitting van 7 november 2019 het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Cornelius goed te keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2021 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 29 juni 2021 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek vraagt geen toelage.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Cornelius,
goedgekeurd in zitting van 7 november 2019;
• het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Cornelius, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 6 juni 2021;
• gunstig advies van het Bisdom van 29 juni 2021.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
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• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van erkende erediensten;
• besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Cornelius,
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 6 juni 2021.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

10. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus budget 2022 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2022 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen;
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2022 werden kredieten t.b.v. 35.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.
• De gemeenteraad besloot in zitting van 3 september 2020 de aanpassing
van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Paulus goed te
keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2021 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 1 juli 2021 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek vraagt een exploitatietoelage en een investeringstoelage.
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• Deze toelagen passen binnen de, door de gemeente, reeds voorziene
toelagen, er is voldoende krediet beschikbaar.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek SintPaulus van 3 september 2021;
• het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 2 juni 2021;
• gunstig advies van het Bisdom van 1 juli 2021.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van erkende erediensten;
• besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld
door de kerkraad in zitting van 2 juni 2021.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2022 ten bedrage van 5.096,97 euro voor de
kerkfabriek Sint-Paulus opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 20202025.
Een investeringstoelage 2022 ten bedrage van 1.700 euro voor de kerkfabriek
Sint-Paulus opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

11. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Kosteloze grondafstand - Gentstraat 2 goedkeuring

Inleiding

Herwin De Kind
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Situatieschets

• Het college verleende in zitting van 22 maart 2021 een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met
garages na sloop, voor het perceel gelegen in Gentstraat 2, 9170 SintGillis-Waas.
• Het gedeelte grond, gelegen voor de rooilijn, goedgekeurd bij GR d.d. 3
oktober 1992, wordt kosteloos afgestaan aan de gemeente.
• Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de gemeente.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor het stellen van daden van
beschikking met betrekking tot onroerende goederen.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• ontwerpakte kosteloze grondafstand;
• opmetingsplan, opgemaakt door landmetersbureau De Coene op 29 mei
2021.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• gemeentewegendecreet.

Besluit

Artikel 1
De ontwerpakte, opgemaakt door notaris Raf Van Der Veken, goedkeuren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen machtigen voor de verdere
afhandeling van de akte.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

12. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Kosteloze grondafstand - Ettingestraat Heuldonk - goedkeuring

Inleiding

Herwin De Kind

Situatieschets

• Het college verleende in zitting van 8 maart 2021 een
omgevingsvergunning voor het verkavelen van 2 loten voor halfopen
bebouwing, voor het perceel gelegen in Ettingestraat/Heuldonk, 9170 SintGillis-Waas.
• Als voorwaarde in de vergunning werd opgenomen dat het gedeelte grond,
gelegen voor de rooilijn, goedgekeurd bij KB d.d. 16 januari 1980
vastgestelde rooilijn kosteloos moet worden afgestaan aan de gemeente.
• Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de verkavelaar.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor het stellen van daden van
beschikking met betrekking tot onroerende goederen.
• De kosteloze grondafstand werd als last opgenomen in de
omgevingsvergunning.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• akte kosteloze grondafstand;
• opmetingsplan, opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• gemeentewegendecreet;
• omgevingsvergunningsdecreet.

Besluit

Artikel 1
De ontwerpakte, opgemaakt door notaris Van Ooteghem & Heck,
goedkeuren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen machtigen voor de verdere
afhandeling van de akte.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

13. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Afstand meerwaarde Buitenstraat 45
Inleiding

Herwin De Kind

Situatieschets

• Op 29 juni 2021 werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot
het verbouwen van de woning (regularisatie van gevels) gelegen te SintGillis-Waas, Buitenstraat 45, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B, nr
4/H4.
• Het gebouw is getroffen door de rooilijn van buurtweg nr. 37, goedgekeurd
bij KB d.d. 31 mei 1957.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Conform artikel 4.3.8 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
verwijzend naar art. 16 van het decreet van 8 mei 2009 kan vergunning
verleend worden voor gebouwen, getroffen door een rooilijn, indien blijkt dat
de rooilijn niet binnen vijf jaar na afgifte van de vergunning zal worden
gerealiseerd.
• Ingeval van onteigening na het verstrijken van de termijn maar voor het
verval van rechtswege van het rooilijnplan, wordt bij het bepalen van de
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vergoeding geen rekening gehouden met de waardevermeerdering die uit
de vergunde werken voortvloeit.
• De verwezenlijking van de rooilijn dringt zich niet op binnen een termijn van
5 jaar voor vermeld gebouw.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de omgevingsvergunningsaanvraag van 29 juni 2021 tot het verbouwen van
de woning Buitenstraat 45 (3 digitale bestanden);
• rooilijnplan van de Buitenstraat goedgekeurd bij KB van 31 mei 1957.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• art. 4.3.8 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
• decreet van 8 mei 2009 art. 16 houdende vaststelling en realisatie van de
rooilijnen;
• de bepalingen van het omgevingsvergunningsbesluit en het
omgevingsvergunningsdecreet.

Besluit

Artikel 1
Binnen een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum der bouwtoelating,
niet over gaan tot de verwezenlijking van de rooilijn van buurtweg nr. 37 t.h.v.
de woning gelegen te Sint-Gillis-Waas, Buitenstraat 45, kadastraal gekend 1e
afdeling, sie B nr. 4/H4.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de
notariële akte te verlijden.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing voegen bij de ingediende
omgevingsvergunningsaanvraag.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

14. - Interne Zaken - Onderwijs - Samenwerkingsovereenkomst project Kunstkuur
GOM - goedkeuring

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief
goedgekeurd in het Vlaams parlement. Hoofdstuk 8 van het nieuwe decreet
maakt het mogelijk om lokale samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen
het deeltijds kunstonderwijs en de basisscholen.
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• Kunstkuur laat leerlingen in hun school het aanbod van deeltijds
kunstonderwijs ervaren. Kinderen en jongeren vinden vandaag niet de weg
naar het DKO omdat zij in een socio-economisch milieu leven waar
deelname aan een DKO-opleiding geen evidentie is. Het kan dienen als
hefboom voor een hoger welbevinden en een betere integratie van het kind
in de maatschappij.
• Enkele jaren geleden volgden een aantal leerkrachten van De Zandloper
het nascholingsproject muzische vorming van de academie van Hamme.
Deze samenwerking heeft een zeer goede indruk achtergelaten. Het
muzische kwam meer tot uiting, leerkrachten werden begeleid en groeiden
zienderogen in de muzische wereld. In dit project komen elk jaar andere
deeldomeinen aan bod zodat na drie jaar de leerkrachten muzisch sterker
zullen staan over de hele lijn. Regelmatige overleg- en evaluatiemomenten
zorgen ervoor dat er op maat wordt gewerkt en bevordert zo een goede
samenwerking. Voor het welslagen van het project en het bewaken van de
doelstellingen wil de directie een leerkracht DKO de opdracht geven om
samen de kwaliteitszorg van dit project op te nemen (uitvoeren enquêtes,
overleg doelgericht vorm geven, …).
• In de zitting van 3 september 2020 keurde de gemeenteraad de
samenwerkingsovereenkomst voor het project Kunstkuur tussen de
Academie van Hamme en gemeentelijke lagere school De Zandloper goed.
• Academie Hamme diende na een succesvolle start van de samenwerking
op GLS Zandloper een aanvraag in voor samenwerking met GOM
Meerdonk, Margrietstraat 14, 9170 Sint-Gillis-Waas. De subsidieaanvraag
hiervoor werd inmiddels goedgekeurd.
• Kunstkuur omvat een 3-jarig project waarbij er een leerkracht DKO 7 uur
per week de leerkrachten van het basisonderwijs zal begeleiden, inspireren
en ondersteunen binnen de lessen muzische vorming. De leerkracht DKO
wordt 7/22 vergoed ten laste van het Ministerie van Onderwijs, evenals de
werkingsmiddelen.
• Deelname aan dit project brengt geen financiële impact mee voor de school
of het gemeentebestuur.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De samenwerkingsovereenkomst voor het Kunstkuurproject met GOM
Meerdonk moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de samenwerkingsovereenkomst voor het Kunstkuurproject tussen de
Academie van Hamme en GOM Meerdonk.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• het niveaudecreet van 9 maart 2018 betreffende deeltijds kunstonderwijs,
hoofdstuk 8.

Besluit

Artikel 1
Instemmen met de samenwerking voor het project Kunstkuur tussen
Academie Hamme en gemeentelijke lagere school GOM, Margrietstraat 14,
9170 Sint-Gillis-Waas.
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Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de directeur van Academie
Hamme, aan directeur Femke Merckx van gemeentelijke lagere school GOM
Meerdonk en aan de Vlaamse onderwijsdienst Agodi.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

15. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergemeentelijke samenwerking Interwaas socio-economische raad - afvaardiging

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De aanduiding van afgevaardigden is een bevoegdheid van de
gemeenteraad.
• Het streekbeleid Waas en Dender (onderdeel van ERSV Oost-Vlaanderen)
hield in 2020 op te bestaan. De resterende financiële middelen komen
deels naar Interwaas.
• Interwaas richt nu een socio-economische raad (stuurgroep) op en vroeg
met haar brief van 14 juni 2021 of ons bestuur een afgevaardigde wil
aanduiden hiervoor.
• De stuurgroep zal bestaan uit:
• sociale partners: 6 (VOKA, UNIZO, Boerenbond, ACV, ABVV, ACLVB)
• lokale besturen: 6 (gekozen door Interwaas na afvaardiging)
• deskundigen (zonder stemrecht): VDAB, Onderwijs, Provincie of POM,
IGS DDS, …
• Het doel van de stuurgroep – die minstens 4 keer per jaar zal samenkomen
- is om initiatieven te nemen of te adviseren m.b.t. het socio-economisch
beleid in de regio en te bepalen wat met de middelen van het versterkt
streekbeleid in de regio kan gebeuren. De uiteindelijke beslissingen worden
door de raad van bestuur van Interwaas genomen.
• Voor de gemeentelijke vertegenwoordiging maakt de raad van bestuur van
Interwaas een afweging op basis van schepen en/of ambtenaar, grootte van
de gemeente, regionale spreiding,….
• Aangezien de installatievergadering voor de zomervakantie zou
plaatsvinden, werd vanuit het college voorlopig schepen Harry De Wolf
aangesteld zodat onze kandidatuur voor afvaardiging besproken kon
worden in de raad van bestuur van Interwaas d.d. 30 juni 2021.
• De raad van bestuur van Interwaas heeft op 30 juni alle kandidaturen
besproken: er zijn 6 plaatsen en ook 6 voordrachten, telkens beleidsmakers
(schepenen).
• De kandidatuur voor afvaardiging voor Sint-Gillis-Waas werd door de raad
van bestuur aanvaard.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
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• De vraag van Interwaas voor het aanduiden van een afgevaardigde voor de
nieuw op te richten socio-economische raad.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de brief van Interwaas d.d. 14 juni 2021 met vraag naar afvaardiging;
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 juni
2021,
• de mail van Interwaas d.d. 10 augustus 2021 met bevestiging van
aanvaarding kandidatuur van Sint-Gillis-Waas.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Gaat over tot de geheime stemming
XX raadsleden nemen aan de stemming deel, uit de stembiljetten blijkt
dat navermelde geldige stemmen worden uitgebracht, gevende
volgende uitslag
1. Socio-economische raad Waasland
afgevaardigde stuurgroep
Harry De Wolf bekomt XX ja-stemmen, XX nee-stemmen, XX onthoudingen.
Artikel 1
Harry De Wolf aanduiden als afgevaardigde van de gemeente in de
stuurgroep van de socio-economische raad Waasland.
Artikel 2
De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval
van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden
gerechtvaardigd mocht blijken.
Artikel 3
De betrokken vereniging en de aangeduide afgevaardigde in kennis te stellen
van de aangeduide afvaardiging.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
OCMW-RAAD 02 september 2021
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau
1. - Welzijn - Welzijn - Verdeling lokale consumptiebonnen - goedkeuring

Inleiding

Chantal Vergauwen

Situatieschets

• Onze gemeente kreeg in 2020 een trekkingsrecht voor lokale
consumptiebonnen voor een bedrag van € 31.775,11. Dit geld kon besteed
worden in 2020 en 2021.
• In het najaar 2020 werd via een partij-overschrijdende werkgroep beslist dat
een aantal gezinnen een extra aankoop-bon kregen van de gemeente.
• Er werd voor onderstaande doelgroepen een extra bon voorzien:
• Extra aankoopbon voor kwetsbare gezinnen van € 5/per gezinslid:
• mensen met verhoogde tegemoetkoming;
• mensen met leefloon en kwetsbare gezinnen;
• zelfstandigen die hinderpremie of compensatiepremie ontvingen.
• Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
erkenningen - € 50 extra: 1 bon/gezin.
• De beloofde namenlijsten die het OCMW via POD MI (Programmatorische
Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie) kreeg bevatten echter
niet deze groepen en hierdoor had het OCMW, buiten de mensen die bij de
sociale dienst (SD) leefloon hadden en in begeleiding zijn, geen zicht op de
rechthebbenden.
Mensen moesten de consumptiebon dus zelf aanvragen.
Hierdoor heeft deze maatregel zijn doel gemist en hebben te weinig
mensen dit recht kunnen uitputten.
• aantal Verhoogde Tegemoetkoming (VT) cliënten SD: 340 (€ 1.700);
• aantal VT: 78 (€ 390);
• VAPH erkenningen: 43 dossiers (€ 2.150).
Er is dus nog ruim € 27.000 over op dit budget.
• Via het Kruispunt voor Sociale Zekerheid (KSZ) is er eindelijk duidelijkheid
hoe het OCMW aan lijsten kan geraken van mensen die een bepaald
statuut hebben zodat de lijsten kunnen gebruikt worden om de resterende
gelden te gebruiken van de lokale voedselbonnen.
• Er is een verschil of het OCMW deze lijsten opmaakt (moet met een
verklaring van de voorzitter van het vast bureau) of de gemeente (via
gemeentelijk reglement na gemeenteraad).
Ook de kostprijs is anders (goedkoper via OCMW en minder omslachtig).
• Volgende groepen kunnen geselecteerd worden:
• mensen met een gewaarborgd inkomen voor
bejaarden/inkomensgarantie;
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• mensen met tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
• kinderen met een handicap van min 66%;
• gerechtigden op een (equivalent) leefloon;
• mensen met een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds.
Het zijn deze twee laatste categorieën die in de partij-overschrijdende
werkgroep waren vervat voor een extra bon van €5 van de gemeente
Doch, deze lijst werd aangevuld met mensen die in begeleiding zijn bij het
OCMW (gegevens worden aangeleverd door het OCMW).
• Na bespreking op team sociale dienst en op het BCSD van 7 april 2021 en
5 mei 2021 doet de sociale dienst het voorstel om alleen volgende groep
over te houden: mensen met een verhoogde tegemoetkoming bij het
ziekenfonds.
Bij de toekenning van dit recht is immers al een inkomensonderzoek
gebeurd.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Er werd een beslissing genomen op het vast bureau van 19 april 2021 om
deze lijsten op te vragen via de bufferdatabank.
• Cevi krijgt deze lijsten toe en bezorgt deze aan de sociale dienst, de
kostprijs hiervan was € 674,74.
Na ontvangst van de lijst blijkt het volgende:
• Er zijn 2.276 begunstigden met verhoogde tegemoetkoming op onze
gemeente op 1 januari 2021 (en die op 8 juni 2021 – datum van opvraging
lijst – nog in leven en nog ingeschreven waren in de gemeente).
• Dit gaat over 1.235 gezinnen (gezin = samen op 1 adres).
• Na administratieve verwerking komen we aan 1.209 gezinnen.
• Ons budget is € 27.000 / 1.209 = € 22.33
• Voorstel € 20 voor elk gezin.
• Werkwijze:
Ieder gezinshoofd krijgt een brief dat er een cadeaubon van Sint-GillisWaas op hem/haar ligt te wachten aan de balie van het Welzijnshuis.
De sociale dienst wil de bon niet opsturen uit vrees dat er bons verloren
gaan via de post en dus niet bij de gerechtigde geraken.
• Zij kunnen hier omkomen tijdens de openingsuren van het Welzijnshuis en
moeten hiervoor een ontvangstbewijs ondertekenen.
• De bon is 1 jaar geldig vanaf afgifte.
• Dit voorstel werd voorgelegd op het BCSD van 9 juni 2021 en er werd een
positief advies gegeven.
• Dit voorstel werd voorgelegd op het vast bureau van 21 juni 2021 en werd
goedgekeurd.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen - besluit van de
Vlaamse Regering van 10 juli 2020.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
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Besluit

Artikel 1
Het resterend budget van de lokale consumptiebonnen toekennen aan de
gerechtigden op de lijst van verhoogde tegemoetkomingen op datum van 1
januari 2021.
Artikel 2
Per gezin op bovenstaande lijst een Sint-Gillisse cadeaubon van € 20
toekennen.
Artikel 3
Elk gezin op bovenstaande lijst hiervoor aanschrijven dat de bon kan
afgehaald worden in het Welzijnshuis en hen ook de lijst van de lokale
handelaars bezorgen waar deze kan besteed worden.
Artikel 4
De lokale handelaars op de hoogte brengen van deze actie.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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