231
GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 DECEMBER 2018
AANWEZIG :

Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder, Harry De Wolf,
Chantal Vergauwen, schepenen;
Remi Audenaert, voorzitter van de gemeenteraad;
Egide Vonck, Erik Maes, Erik Waterschoot, Katja Daman,
Herwin De Kind, Tom Ruts, Greta Poppe, Kristine Apers,
Urbain Van Kemseke, Anne-Mie Franckaert, Eric De Keyzer,
Denis D'hanis, Guido De Lille, Karel Verelst, Veerle Stuer,
Tom Cool, raadsleden;
Chris Lippens, burgemeester;
An Roels, algemeen directeur wnd

VERONTSCHULDIGD:

Pascal Buytaert, schepen;
Romana Van Hal, raadslid
AGENDA

OPENBARE ZITTING
Punten college burgemeester en schepenen
1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Burgerzaken - Straatnaamgeving verkaveling 'Smet-Van
Looveren'
2. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Budget en jaaractieplan 2019 vzw
Tempus De Route
3. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Algemene Vergadering vzw Tempus
De Route
4. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Erfpunt - aanpassingen statuten conform decreet
lokaal bestuur
5. - Interne Zaken - Personeel - Aanpassingen Rechtspositieregeling personeel
6. - Interne Zaken - Personeel - Aanpassingen Arbeidsreglement en vaststelling
gezamenlijke deontologische code
7. - Grondgebiedzaken - Infrastructuur - KMO-zone Kluizenmolen fase 3 - toelating aan
Delamo NV voor het verhuren van een KMO-unit Kluizenmeersen 21e aan Transport Van
Duyse Kevin VOF
8. - Grondgebiedzaken - Infrastructuur - KMO-zone Kluizenmolen fase 3 - toelating aan
Delamo NV voor het verhuren van een KMO-unit Kluizenmeersen 21g aan vennootschap
VOF Douslimi
9. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Aanvullend politiereglement op het verkeer
gemeentewegen wijziging
10. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Aanvullend politiereglement op het verkeer
gewestwegen wijziging
11. - Welzijn - Welzijn - Deelname vzw Geïntegreerde zorg Waasland
12. - Financiën - Financiën - Verdeling toelagen ontwikkelingssamenwerking - individuele
vaststelling - gemeentebudget 2018
13. - Financiën - Financiën - Toelagen instellingen thuiszorg - gemeentebudget 2018
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14. - Financiën - Financiën - Budget 2019 - Dienst Schuldbemiddeling Waasland Kennisname en goedkeuren
15. - Financiën - Financiën - OCMW - Budgetherziening 2018/1
16. - Financiën - Financiën - OCMW - Budgetherziening 2018/2
17. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget OCMW 201
18. - Financiën - Financiën - OCMW - Budget 2019
19. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget Welzijnsvereniging 2019
20. - Financiën - Financiën - Welzijnsvereniging - Budget 2019
21. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Welzijnsvereniging - wijziging statuten
22. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget 2018 - Lijst toelagen na BW2 - aanpassing
23. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget 2018 - Herziening 2 - Budgetwijziging BW
2018/2
24. - Financiën - Financiën - Algemene Gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven aanslagjaar 2019
25. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op terreinen voor openlucht recreatieve
verblijven - aanslagjaar 2019
26. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2019
27. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op het parkeren in een blauwe zone aanslagjaar 2019
28. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op afgifte van exploitatievergunningen voor
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - aanslagjaar
2019
29. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op het weghalen van afvalstoffen ingevolge
sluikstorten - aanslagjaar 2019
30. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting onroerende voorheffing - aanslagjaar 2019
31. - Financiën - Financiën - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaar 2019
32. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op nachtwinkels - aanslagjaar 2019
33. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op gemeentelijke begraafplaatsen - tarief
grondvergunning en nissen in het columbarium en urnenvelden - aanslagjaar 2019
34. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerd reclamedrukwerk, kranten, catalogi en gelijkgestelde producten - aanslagjaar
2019
35. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op het tijdelijk privatiseren van het
openbaar domein - aanslagjaar 2019
36. - Financiën - Financiën - Retributie voor deelname aan de gemeentelijke jeugdwerking grabbelpas en speelpleinwerking 2019
37. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op administratieve stukken 2019
38. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op omgevingsvergunningen - aanslagjaar
2019
39. - Financiën - Financiën - Retributie voor het ophalen, opvangen, verzorgen van
loslopende dieren en afvoeren van dode dieren
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40. - Financiën - Financiën - Subsidiëring van particulieren ter ondersteuning van de
thuisverzorging van bejaarden - dienstjaar 2019
41. - Financiën - Financiën - Toelage aan de opvoeders van personen met een beperking dienstjaar 2019
42. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget politiezone 2019
43. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget - hulpverleningszone 2019
44. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget 2019 - Lijst toelagen
45. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget 2019 - Vaststelling
46. - Cel Beleidsondersteuning - Contractenbeheer - Gesloten bestelwagen wegenploeg
aankopen - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze
47. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Wegen, fiets- en voetpaden onderhouden aanpassen Bosstraat
48. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Houtvoortsite - infrastructurele wijzigingen
toegang LRV en KLJ
49. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Reglement voor het plaatsen van terrassen, het
ophangen van zonnetenten en het inplanten van rijwielvoorzieningen op het openbaar
domein - aanpassing
50. - Welzijn - Welzijn - Overeenkomst Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw
51. - Welzijn - Welzijn - Jaarlijkse toelage zelfstandige opvanginitiatieven
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OPENBARE ZITTING
Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis : raadslid Denis D’hanis vraagt punt 50
(Welzijn - Welzijn - Overeenkomst Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw) en punt 51 (Welzijn
- Welzijn - Jaarlijkse toelage zelfstandige opvanginitiatieven) samen te behandelen (maar
apart te stemmen).
Aparte stemming voor de vraag van N-VA-raadslid Denis D’hanis.
Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Burgerzaken - Straatnaamgeving verkaveling 'Smet-Van
Looveren'

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• De raad keurde op 5 april 2018 het wegtracé binnen de verkaveling
”Tuinaanleg Smet-Van Looveren NV en Smet Stefaan” goed.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de raad dient een beslissing te nemen inzake straatnaamgeving;
• voorstel aan de raad om aan het wegtracé binnen de verkaveling
”Tuinaanleg Smet-Van Looveren NV en Smet Stefaan” volgende
straatnaam toe te kennen : “Bastionstraat”.
• dit voorstel verwijst naar het nabijgelegen Fort Verboom, een fort uit het
begin van de achttiende eeuw gekenmerkt door twee bastions.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• advies van de cultuurraad van 5 september 2018;
• proces-verbaal van sluiting openbaar onderzoek zonder bezwaar.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van
openbare wegen en pleinen en latere wijzigingen.

Besluit

Artikel 1
Aan de nieuwe weg binnen de verkaveling ”Tuinaanleg Smet-Van Looveren
NV en Smet Stefaan” de naam Bastionstraat toekennen.
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Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

2. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Budget en jaaractieplan 2019 vzw
Tempus De Route

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• Sinds 2014 heeft de EVA-vzw Tempus De Route als doel het organiseren
van activiteiten met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming
en cultuurspreiding.
• Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de
gemeenteraad op 3 april 2014. Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt
ondermeer dat het gemeentebestuur voor de gehele duur van de huidige
legislatuur jaarlijks 20.000 euro voorziet ter dekking van kosten verbonden
aan de programmatie van film-, school-, familie- en jeugdvoorstellingen in
gemeenschapscentrum De Route.
• Deze middelen werden ingeschreven in het budget onder BI 071000, AR
6147000-Receptie en representatiekosten, actieplan14/AP25, actie /A03.
Deze actie verwijst naar doelstelling 6 in het strategisch meerjarenplan:
“Creëren van een aanbod, infrastructuur en ondersteuning zodat jonge
inwoners (tot 25 jaar) een leven kunnen leiden waarbij wonen/werken/gezin
en vrije tijd in balans zijn.”

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• Vzw Tempus De Route functioneert als een extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechterlijke vorm overeenkomstig het
gemeentedecreet;
• de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw
Tempus De Route bepaalt dat het budget en het jaaractieplan van de vzw
Tempus De Route jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de
maand december van het jaar dat aan het budgetjaar voorafgaat.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw
Tempus De Route, goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 april 2014;
• het budget en bijhorend jaaractieplan 2019 die door vzw Tempus De Route
werd opgemaakt.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;

GR13122018

236
• de bepalingen van het gemeentedecreet

Besluit

Artikel 1
Goedkeuren van het budget en het bijhorend jaaractieplan 2019 van EVAvzw Tempus De Route.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

3. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Algemene Vergadering vzw
Tempus De Route

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• De volgende algemene vergadering van vzw Tempus De Route wordt
georganiseerd op dinsdag 18 december 2018 om 20 uur in de collegezaal van
het ABC.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de statuten van vzw Tempus De Route bepalen dat de leden minstens vijf
weken voor de algemene vergadering worden opgeroepen;
• in elk geval dient de uitnodiging te worden verstuurd op een ogenblik dat de
gemeenteraad nog vóór de bijeenkomst van de algemene vergadering
kennis kan nemen van de erin vermelde agendapunten.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de uitnodiging voor de algemene vergadering van 18 december 2018;
• het verslag van de vergadering van 17 september 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de agenda van de Algemene Vergadering van vzw Tempus
De Route op dinsdag 18 december 2018:
1. Goedkeuring verslag 17 september 2018
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2. Kasverslag + overzicht betaalwijzen abonnementen
3. Procedure samenstelling EVA-vzw vanaf 2019
4. Budget en jaaractieplan 2019
5. Stand van zaken ticketverkoop & abonnementen
6. Evaluatie voorstellingen
7. Programmavoorstellen seizoen 2019-2020
8. Filmprogrammatie voorjaar 2019
9. Verslag uit de werkgroep Vrijwilligers
10. Vergaderdata in 2019
11. Mededelingen
Artikel 2
De gemeenteraad bespreekt de dagorde en geeft hiertoe instructies aan de
afgevaardigden.
Artikel 3
De gemeenteraad hecht na onderzoek van de documenten die bij de
oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring aan de dagorde van de algemene
vergadering van vzw Tempus De Route van 18 december 2018.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

4. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Erfpunt - aanpassingen statuten conform
decreet lokaal bestuur

Inleiding

Chris Lippens

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de projectvereniging Archeologische Dienst
Waasland bij gemeenteraadsbeslissing van 11 januari 1990.
• De gemeenteraad besliste in zitting van 31 januari 2013 tot de aanduiding
van de heer Eric De Keyzer, raadslid als afgevaardigde lid Raad van
Bestuur met raadgevende stem en de heer Urbain Van Kemseke en
mevrouw Greta Poppe werden voorgedragen als bestuurder
(stemgerechtigd) voor de Archeologische Dienst Waasland.
• In de gemeenteraad van 12 mei 2016 werd de naamswijziging van de
Archeologische Dienst Waasland naar ‘Erfpunt Onroerend Erfgoed
Waasland’ goedgekeurd.
• De statuten van Erfpunt Onroerend Erfgoed Waasland moeten aangepast
worden conform het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Verantwoor-

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
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ding

• brief van Erfpunt Onroerend Erfgoed Waasland van 16 november 2018 met
de vraag om te reageren op de voorgestelde ontwerp-statutenwijziging .

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• het schrijven van Erfpunt Onroerend Erfgoed Waasland van 16 november
2018
• ontwerp-statutenwijziging

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Besluit

Artikel 1
Kennisname en goedkeuren van de ontwerp-statutenwijziging Erfpunt
Onroerend Erfgoed Waasland.
Artikel 2
Deze beslissing overmaken aan het secretariaat van Erfpunt Onroerend
Erfgoed Waasland.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

5. - Interne Zaken - Personeel - Aanpassingen Rechtspositieregeling personeel

Inleiding

Chris Lippens

Situatieschets

• De inkanteling van het OCMW bij de gemeente houdt onder andere in dat
reglementen moeten aangepast en/of samengevoegd worden waaronder
de rechtspositieregeling en de deontologische code.
• Het decreet lokaal bestuur wijzigt de benaming van gemeentesecretaris in
algemeen directeur en financieel beheerder in financieel directeur.
Hun salarisschaal dient opgenomen.
• Enkele andere aanpassingen zijn noodzakelijk ingevolge decreet lokaal
bestuur, besluiten Vlaamse Regering en Koninklijke Besluiten.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• aanpassingen aan de rechtspositieregeling worden voorgelegd aan de
gemeenteraad ter goedkeuring en vooraf aan het vakbondsoverleg;
• de beslissing heeft geen voorafgaand advies van de OCMW-raad nodig
omdat het geen budgettaire weerslag heeft op het beheer van het OCMW;
• het vakbondsoverleg vond plaats op 28 november 2018.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• toelichtingsnota aanpassingen rechtspositieregeling van het gemeente- en
OCMW-personeel;
• het protocol van het vakbondsoverleg van 28 november 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;
• besluit Vlaamse Regering 20 juli 2018;
• K.B. van 6 juli 2018.

Besluit

Artikel 1
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt aangepast met
opname van het OCMW-personeel (Welzijnshuis) en is van toepassing vanaf
1 januari 2019.
Artikel 2
Volgende artikels worden aangepast:
- artikel 1 – toepassingsgebied
- artikel 2 – aanstellende overheid managementteam
- artikel 9 – de aanwerving: ook voor OCMW-personeel
- artikel 19 – de samenstelling van de selectiecommissie voor niveau A
- artikel 163 – de tuchtprocedure voor het statutair personeel
- artikel 245 en 246§2– verhoging vrijgestelde bedragen
geschenkencheques
- artikel 253 – berekening jaarlijkse vakantie (afronding)
Artikel 3
In gans het document worden de woorden ‘het bestuur’ en ‘gemeentebestuur’
vervangen door ‘de organisatie’, ‘gemeentesecretaris’ vervangen door
‘algemeen directeur’ en ‘financieel beheerder’ vervangen door ‘financieel
directeur’.
Artikel 4
De tabel in Bijlage I wordt aangepast aan de nieuwe benaming voor
algemeen en financieel directeur. De nieuwe functies voor EGTS-personeel
op B-niveau worden toegevoegd.
Artikel 5
In Bijlage VI worden de salarisschalen van gemeentesecretaris en financieel
beheerder geschrapt en vervangen door de nieuwe schalen klasse 3:
AD0320 en FD0320.
Artikel 6
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 7
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.
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Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

6. - Interne Zaken - Personeel - Aanpassingen Arbeidsreglement en vaststelling
gezamenlijke deontologische code

Inleiding

Chris Lippens

Situatieschets

• De inkanteling van het OCMW bij de gemeente houdt onder andere in dat
reglementen moeten aangepast en/of samengevoegd worden waaronder
de rechtspositieregeling en de deontologische code.
• Het personeel van het Welzijnshuis valt nu ook onder dezelfde regels van
het arbeidsreglement en de bijlagen van het gemeentepersoneel.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• aanpassingen aan het arbeidsreglement worden voorgelegd aan de
gemeenteraad ter goedkeuring en vooraf aan het vakbondsoverleg;
• sommige bijlagen van het arbeidsreglement worden aangepast door het
college van burgemeester en schepenen of de algemeen directeur, na
advies van het vakbondsoverleg;
• de deontologische code moet vastgesteld worden door de gemeenteraad;
• het vakbondsoverleg vond plaats op 28 november 2018.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• toelichtingsnota aanpassingen arbeidsreglement van het gemeente- en
OCMW-personeel;
• voorstel aangepaste versie van de gezamenlijke deontologische code;
• het protocol van het vakbondsoverleg van 28 november 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

Besluit

Artikel 1
Het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel aanpassen met opname
van het OCMW-personeel (Welzijnshuis) en van toepassing vanaf 1 januari
2019.
Artikel 2
Volgende artikels in het arbeidsreglement worden aangepast:
- artikel 1 – toepassingsgebied
- artikel 4 – beroepsgeheim
- artikel 13 – glijdend uurrooster
- artikel 15 – onregelmatige prestaties
- artikel 16 – jaarlijkse vakantiedagen
- artikel 18 – ziekteverlof
- artikel 19 – omstandigheidsverlof
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artikel 20 – dienstvrijstellingen
artikel 24 – uitbetaling salaris en digitale loonstroken
artikel 25 – maaltijdcheques
artikel 26 – fietsvergoeding
artikel 28 – rechten en plichten
artikel 29 – einde van de overeenkomst
artikel 32 – straffen en tuchtstraffen
artikel 34 – arbeidsongeval
artikel 35 – aanwezigheid verbandkisten

Artikel 3
Volgende artikels worden in het arbeidsreglement toegevoegd:
- artikel 26 bis – dienstreizen
- artikel 26 ter – woon-werkverkeer
Artikel 4
De deontologische code van het gemeentepersoneel vaststellen als een
gezamenlijke deontologische code voor gemeente- en OCMW-personeel
vanaf 1 januari 2019 volgens het voorgestelde ontwerp.
Artikel 5
De aanpassingen aan de bijlagen van het arbeidsreglement worden
gedelegeerd naar het college van burgemeester en schepenen voor wat
betreft volgende bijlagen:
- bijlage 1: uurroosters
- bijlage 2: contactgegevens en administratieve inlichtingen
- bijlage 6: ICT gedragscode
- bijlage 7: overzicht opzegtermijnen
- bijlage 8: rookbeleid
Artikel 6
De aanpassingen aan de bijlagen van het arbeidsreglement worden
gedelegeerd naar de algemeen directeur (bevoegdheid algemeen directeur)
voor wat betreft volgende bijlagen:
- bijlage 3: reglement glijdende werktijd (toevoeging Welzijnshuis)
- bijlage 5: vormingsreglement.
Artikel 7
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

7. - Grondgebiedzaken - Infrastructuur - KMO-zone Kluizenmolen fase 3 - toelating aan
Delamo NV voor het verhuren van een KMO-unit Kluizenmeersen 21e aan Transport
Van Duyse Kevin VOF

Inleiding

Harry De Wolf
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Situatieschets

• In zitting van 1 april 2010 keurde de gemeenteraad de
verkoopsvoorwaarden goed voor de verkoop van de gronden in de
ambachtelijke zone Kluizenmolen.
• Artikel 8b van de verkoopsvoorwaarden bepaalt dat zonder beperking van
duur na de authentieke akte van verkoop door de gemeente Sint-GillisWaas in elk geval van gehele of gedeeltelijke verhuring of toekenning van
enig ander gebruiksrecht betreffende het goed of de opstallen, eerst
voorafgaandelijk en schriftelijk door de gemeenteraad van de gemeente
Sint-Gillis-Waas goedkeuring moet worden verleend.
• In zitting van 8 december 2011 wees de gemeenteraad lot 1 toe aan
Delamo NV, Aven Akkers 7, 9130 Verrebroek.
• In zitting van 2 februari 2012 keurde de gemeenteraad de ontwerpakte tot
verkoop van lot 1 goed.
• Op 3 februari 2012 werd de verkoopakte door notaris Dirk Smet verleden.
• In zitting van 9 oktober 2017 verleende het college van burgemeester en
schepenen aan Delamo NV een stedenbouwkundige vergunning voor het
oprichten van een bedrijfsgebouw bestaande uit 12 units.
• Delamo NV wenst unit 9 (Kluizenmeersen 21e) te verhuren aan de firma
Transport Van Duyse Kevin VOF (Transportbedrijf – stalling voertuig) (BE
0639.943.642) met maatschappelijke zetel Macharius Rheynstraat 27, 9170
Sint-Gillis-Waas.
• Per mail van 31 oktober 2018 vraagt Delamo NV toelating tot het verhuren
van unit 9 (Kluizenmeersen 21e) aan Transport Van Duyse Kevin VOF
(Transportbedrijf – stalling voertuig).

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Transport Van Duyse Kevin VOF (Transportbedrijf – stalling voertuig)
voldoet aan de voorwaarden om zich te vestigen in de KMO-zone
Kluizenmeersen;
• het huren van unit 9 (Kluizenmeersen 21e) is gewenst voor het stallen van
een voertuig.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kluizenmolen, goedgekeurd bij
ministerieel besluit van 1 april 2010;
• de gemeenteraadsbeslissing van 1 april 2010 houdende goedkeuring van
de toewijzingsprocedure en de verkoopsvoorwaarden;
• de gemeenteraadsbeslissing van 7 april 2011 houdende goedkeuring van
de gewijzigde verkoopsvoorwaarden;
• de gemeenteraadsbeslissing van 8 december 2011 houdende de toewijzing
van lot 1 aan Delamo NV, Aven Akkers 7, 9130 Verrebroek;
• de gemeenteraadsbeslissing van 2 februari 2012 houdende goedkeuring
van de ontwerpakte tot verkoop van lot 1 aan Delamo NV, Aven Akkers 7,
9130 Verrebroek;
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9
oktober 2017 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige
vergunning aan Delamo N.V. Aven Akkers 7, 9130 Verrebroek, voor het
oprichten van een bedrijfsgebouw bestaande uit 12 units;
• de mail van Delamo N.V. Aven Akkers 7, 9130 Verrebroek van 31 oktober
2018 houdende de vraag om toelating tot het verhuren van unit 9
(Kluizenmeersen 21e) aan de firma Transport Van Duyse Kevin VOF
(Transportbedrijf – stalling voertuig) (BE 0639.943.642) met
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maatschappelijke zetel Macharius Rheynstraat 27, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De verhuur van unit 9 (Kluizenmeersen 21e) door Delamo N.V. Aven Akkers
7, 9130 Verrebroek aan de firma Transport Van Duyse Kevin VOF
(Transportbedrijf – stalling voertuig) (BE 0639.943.642) goedkeuren.
Artikel 2
Het gebruik van unit 9 als stalplaats van een voertuig van het bedrijf
goedkeuren.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

8. - Grondgebiedzaken - Infrastructuur - KMO-zone Kluizenmolen fase 3 - toelating aan
Delamo NV voor het verhuren van een KMO-unit Kluizenmeersen 21g aan
vennootschap VOF Douslimi

Inleiding

Harry De Wolf

Situatieschets

• In zitting van 1 april 2010 keurde de gemeenteraad de
verkoopsvoorwaarden goed voor de verkoop van de gronden in de
ambachtelijke zone Kluizenmolen.
• Artikel 8b van de verkoopsvoorwaarden bepaalt dat zonder beperking van
duur na de authentieke akte van verkoop door de gemeente Sint-GillisWaas in elk geval van gehele of gedeeltelijke verhuring of toekenning van
enig ander gebruiksrecht betreffende het goed of de opstallen, eerst
voorafgaandelijk en schriftelijk door de gemeenteraad van de gemeente
Sint-Gillis-Waas goedkeuring moet worden verleend.
• In zitting van 8 december 2011 wees de gemeenteraad lot 1 toe aan
Delamo NV, Aven Akkers 7, 9130 Verrebroek.
• In zitting van 2 februari 2012 keurde de gemeenteraad de ontwerpakte tot
verkoop van lot 1 goed.
• Op 3 februari 2012 werd de verkoopakte door notaris Dirk Smet verleden.
• In zitting van 9 oktober 2017 verleende het college van burgemeester en
schepenen aan Delamo NV een stedenbouwkundige vergunning voor het
oprichten van een bedrijfsgebouw bestaande uit 12 units.
• Delamo NV wenst unit 11 (Kluizenmeersen 21g) te verhuren aan de firma
vennootschap VOF Douslimi (Opslag en montage/demontage van elektro
en elektrische componenten) (BE 0673.943.627) met maatschappelijke
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zetel Singel 70, 2150 Borsbeek.
• Per mail van 18 oktober 2018 vraagt Delamo NV toelating tot het verhuren
van unit 11 (Kluizenmeersen 21g) aan vennootschap VOF Douslimi (Opslag
en montage/demontage van elektro en elektrische componenten).

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• vennootschap VOF Douslimi (Opslag en montage/demontage van elektro
en elektrische componenten) voldoet aan de voorwaarden om zich te
vestigen in de KMO-zone Kluizenmeersen;
• het huren van unit 11 (Kluizenmeersen 21g) is gewenst voor het vestigen
van het bedrijf als regionale uitvalsbasis.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kluizenmolen, goedgekeurd bij
ministerieel besluit van 1 april 2010;
• de gemeenteraadsbeslissing van 1 april 2010 houdende goedkeuring van
de toewijzingsprocedure en de verkoopsvoorwaarden;
• de gemeenteraadsbeslissing van 7 april 2011 houdende goedkeuring van
de gewijzigde verkoopsvoorwaarden;
• de gemeenteraadsbeslissing van 8 december 2011 houdende de toewijzing
van lot 1 aan Delamo NV, Aven Akkers 7, 9130 Verrebroek;
• de gemeenteraadsbeslissing van 2 februari 2012 houdende goedkeuring
van de ontwerpakte tot verkoop van lot 1 aan Delamo NV, Aven Akkers 7,
9130 Verrebroek;
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9
oktober 2017 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige
vergunning aan Delamo N.V. Aven Akkers 7, 9130 Verrebroek, voor het
oprichten van een bedrijfsgebouw bestaande uit 12 units;
• de mail van Delamo N.V. Aven Akkers 7, 9130 Verrebroek van 18 oktober
2018 houdende de vraag om toelating tot het verhuren van unit 11
(Kluizenmeersen 21g) aan de firma vennootschap VOF Douslimi (Opslag
en montage/demontage van elektro en elektrische componenten) (BE
0673.943.627) met maatschappelijke zetel Singel 70, 2150 Borsbeek.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De verhuur van unit 11 (Kluizenmeersen 21g) door Delamo N.V. Aven Akkers
7, 9130 Verrebroek aan de firma vennootschap VOF Douslimi (Opslag en
montage/demontage van elektro en elektrische componenten) (BE
0673.943.627) goedkeuren.
Artikel 2
Het gebruik van unit 11 als regionale uitvalsbasis van het bedrijf goedkeuren.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
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bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

9. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Aanvullend politiereglement op het verkeer
gemeentewegen wijziging

Inleiding

Chantal Vergauwen

Situatieschets

• Wanneer het gemeentebestuur beslist om op een bepaalde plaats een
verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan
met het plaatsen van de correcte verkeerstekens, met name
verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen.
• Voor het plaatsen van verkeerstekens die verplichtingen opleggen aan de
weggebruikers maakt de gemeenteoverheid een aanvullend reglement op.
• Een aanvullend reglement wordt enkel vastgesteld voor signalisatie welke
bestemd is voor het regelen van een permanente of periodieke toestand dat
een gebod of verbod instelt of opheft.
• Alle te regelen openbare wegen in dit algemeen reglement behoren tot het
beheer van de gemeente Sint-Gillis-Waas.
• Het aanvullend reglement is ingedeeld in drie rubrieken, namelijk :
1. gemeentewegen per straat
2. gemeentewegen gebiedsdekkende maatregelen
3. gemeentewegen verhoogde inrichtingen
en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de minister.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is essentieel om het aanvullend politiereglement op het verkeer aan te
passen omwille van :
- verkeersveiligheidsredenen en verkeersleefbaarheidsoverwegingen;
- de noodzaak aan een overzichtelijke en consistente structuur;
- actuele wijzigingen van de weginfrastructuur (Bijvoorbeeld : aanleg
fietspad, herinrichting kruispunt, nieuwe verkaveling ….);
- de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan met actieprogramma
en kernpunten zachte mobiliteit, verbeterde verkeersleefbaarheid en
beheerste vervoersvraag;
- de uitvoering van het plan met snelheidszones en snelheidsregimes van
maximaal 30, 50 en 70 km/uur;
- de invoering van tonnenmaatbeperkingen;
- het instellen van de snelheidslimiet 50 km/u n.a.v. het invoeren van de
algemene snelheidsnorm 70;
- het introduceren van nieuwe mobiliteitsconcepten.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• het gemeentelijk mobiliteitsplan, definitief conform verklaard door de
Provinciale Auditcommissie Oost-Vlaanderen (PAC) op 23 augustus 2010
en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 7 oktober 2010

GR13122018

246
• het aanvullend politiereglement op het verkeer gemeentewegen,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 juli 2014 en gewijzigd op 10
december 2015 en 7 september 2017.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968;
• het koninklijk besluit van 1 december 1975 en alle wijzigingen houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;
• het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en alle wijzigingen houdende
de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens;
• het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen over
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
• 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;
• de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de
gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;
• het bijzonder politiereglement van 10 december 2015 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties;
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
Het aanvullend politiereglement op het verkeer gemeentewegen,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 juli 2014 en gewijzigd op 10
december 2015 en 7 september 2017 met indeling
1. gemeentewegen per straat, m.b.t. de volgende straten :
- Burgemeester Omer De Meyplein
- Gaversstraat
- Klapdorp
- Kluizendijkstraat
- Lage Kerkwegel
- Stationstraat
- Stroperstraat
opheffen
Artikel 2
Het aanvullend politiereglement op het verkeer gemeentewegen, met indeling
1. gemeentewegen per straat, m.b.t. de volgende straten :
- Burgemeester Omer De Meyplein
- Gaversstraat
- Klapdorp
- Kluizendijkstraat
- Lage Kerkwegel
- Stationstraat
- Stroperstraat
- Zandstraat
goedkeuren
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Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving overmaken aan de Vlaamse
overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement
Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000
Brussel.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

Aparte stemming tot wijziging artikel 3 van het besluit. De wijziging houdt het toevoegen van
het volgende in : “aangezien het gaat over de bestaande weg”.
Stemresultaat:

Bij algemeenheid van stemmen

10. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Aanvullend politiereglement op het verkeer
gewestwegen wijziging

Inleiding

Chantal Vergauwen

Situatieschets

• Wanneer een gemeentebestuur beslist om op een bepaalde plaats een
verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan
met het plaatsen van de correcte verkeerstekens, met name
verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen.
• Voor het plaatsen van verkeerstekens die verplichtingen opleggen aan de
weggebruikers maakt de gemeenteoverheid een aanvullend reglement op.
• Een aanvullend reglement wordt enkel vastgesteld voor het regelen van
een permanente of periodieke toestand dat een gebod of verbod instelt of
opheft.
• Alle te regelen openbare wegen in dit algemeen reglement behoren tot het
beheer van het Vlaams Gewest.
• Het aanvullend reglement is ingedeeld in twee rubrieken, namelijk :
1/ gewestwegen per straat
2/ gewestwegen verhoogde inrichtingen
en wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de minister.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is essentieel om het aanvullend politiereglement op het verkeer aan te
passen omwille van :
- de noodzaak aan een overzichtelijke en consistente structuur;
- actuele wijzigingen van de weginfrastructuur (Bijvoorbeeld : aanleg
fietspad, herinrichting kruispunt, nieuwe verkaveling…);
- de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan met actieprogramma
en kernpunten zachte mobiliteit, verbeterde verkeersleefbaarheid en
beheerste vervoersvraag;
- de uitvoering van het plan met snelheidszones en snelheidsregimes;
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- de invoering van tonnenmaatbeperkingen;
• verkeersveiligheidsredenen voor alle weggebruikers met veel aandacht voor
de zwakke weggebruikers en uit leefbaarheidsoverwegingen voor de
buurtbewoners in afwachting van de realisatie van het project ‘heraanleg
Zandstraat (N403) tussen kilometerpunt 4,55 en kilometerpunt 6,15
• de gemeenteraad heeft bedenkingen bij het besluit van de Vlaamse
overheid - secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare
Werken – van 8 november 2018, houdende de afkeuring van het aanvullend
gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer op de gewestweg
N403 Zandstraat, en het niet weerhouden van de maatregel tot een
snelheidsbeperking van 50 km/u;
• de gemeenteraad verzoekt de Vlaamse Overheid om de beslissing van 8
november 2018 over dit aanvullend reglement te heroverwegen en het
aanvullend reglement goed te keuren, omwille van volgende argumentering:
- In de Zandstraat in de rijrichting van Kemzeke is het
eenrichtingsfietspad grotendeels aanliggend aan de rijbaan
aangelegd, met als gevolg dat er verkeersconflicten ontstaan tussen
het gemotoriseerd verkeer en de fietsers. De doortocht is er
verkeersonveilig en er is ook impact op het woonklimaat en de
verkeersleefbaarheid.
Uit verkeersonderzoeken en -tellingen blijkt dat het (zware)
wegverkeer er is toegenomen.
Dit wordt ook aangetoond in het studierapport en de detailanalyses
van de Vlaamse overheid inzake de voor- en nameting
kilometerheffing met de resultaten van de telcampagnes op de
N403.
- De verwijzing naar de beslissing van de Provinciale Commissie
Verkeersveiligheid op 4 september 2018 over het agendapunt N403
Zandstraat – Bagonielaan – Voetgangersoversteekvoorzieningen,
meer bepaald de leesbaarheid en uitwerking van de
snelheidsregimes in de weginfrastructuur en standaardafspraken
hierover in Vlaanderen, waaruit de gemeente Sint-Gillis-Waas kan
concluderen dat de snelheidslimiet bij aanliggende fietspaden op
gewestwegen 50 km/u bedraagt.
- De gemeenteraad ervan overtuigd blijft dat er voldoende
verkeersveiligheids- en leefbaarheidsredenen zijn om in de
Zandstraat een snelheidsbeperking van 50 km/u in te stellen.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• het gemeentelijk mobiliteitsplan, definitief conform verklaard door de
Provinciale Auditcommissie Oost- Vlaanderen (PAC) op 23 augustus 2010
en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 7 oktober
2010;
• het aanvullend gemeentelijk politiereglement op het verkeer op de
gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad op 10 december 2015 en
goedgekeurd door de Vlaamse overheid op 22 januari 2016.
• Besluit van de Vlaamse overheid - secretaris-generaal Departement
Mobiliteit en Openbare Werken - op 8 november 2018, houdende afkeuring
van het aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
gewestweg N403 Zandstraat
• collegebeslissing van 26 november 2018 over het besluit van de Vlaamse
overheid - secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken
op 8 november 2018, houdende afkeuring van het aanvullend gemeentelijk
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reglement op de politie van het wegverkeer op de gewestweg N403
Zandstraat, en het niet weerhouden van de maatregel tot
snelheidsbeperking 50 km/u

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968;
• het koninklijk besluit van 1 december 1975 en alle wijzigingen houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;
• het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en alle wijzigingen houdende
de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens;
• het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen over
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
• het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
• de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de
gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
Het aanvullend gemeentelijk politiereglement op het verkeer op de
gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad op 10 december 2015 en
goedgekeurd door de Vlaamse overheid op 22 januari 2016, met indeling 1.
gewestwegen per straat m.b.t. Zandstraat N403 opheffen.
Artikel 2
Het aanvullend politiereglement op het verkeer gewestwegen met indeling 1.
gewestwegen per straat m.b.t. Zandstraat N403
vaststellen.
Artikel 3
De Vlaamse overheid - secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken - aansporen om het besluit van 8 november 2018 te
heroverwegen en het aanvullend gemeentelijk politiereglement op het verkeer
gewestwegen N403 Zandstraat met de snelheidsbeperking tot 50 km/u goed
te keuren, aangezien het gaat over de bestaande weg.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

11. - Welzijn - Welzijn - Deelname vzw Geïntegreerde zorg Waasland

GR13122018

250

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Vzw Geïntegreerde zorg voor Chronisch Zieken Waasland, afgekort vzw
Geïntegreerde zorg Waasland heeft zijn werkingsgebied in 8 gemeenten
(Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse,
Waasmunster en Zwijndrecht) en telt +/- 23.400 patiënten met een
chronische aandoening.
• Het volledige projectplan omvat 43 actiepunten waarmee ze maximaal
willen inzetten op goed geïnformeerde patiënten met aandacht voor
zelfzorg en preventie. Ze willen bijdragen tot een efficiëntere inzet van
beschikbare middelen.
• Om dit te kunnen realiseren heeft de vzw steun nodig van verschillende
zorg- en welzijnspartners in de regio.
• De principiële beslissing om mee te werken aan het pilootproject
geïntegreerde zorg werd reeds in 2017 genomen in het Waasland.
• De federale Overheid vereist de formalisering in een organisatie zonder
winstoogmerk om subsidies te kunnen ontvangen.
• Lokale besturen behouden hun bevoegdheid om deel te nemen aan een
vzw. Het lokaal bestuur wordt bij toetreding niet belast met een
welbepaalde taak van gemeentelijk belang. Het gaat ook niet gepaard met
de overdracht of terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel of
infrastructuur. De leden hoeven ook geen lidmaatschapsbijdrage te betalen.
De middelen van de vzw worden gevormd door een toelage van de
Federale Overheid. De samenwerking met de verschillende leden gebeurt
door bundeling van acties die aangestuurd blijven door elk van de
verschillende partners.
• Na de goedkeuring van de statuten moet een formulier ingevuld worden
met de gegevens van onze organisatie en de vertegenwoordiger vanuit de
organisatie.
• Na de stichtingsvergadering zal de stichtingsakte van de vzw ondertekend
moeten worden.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• Het project in het Waasland is één van de goedgekeurde projecten. De
toegekende middelen dienen nu ook beheerd te worden. Het project werd
voorlopig ondergebracht onder SEL-Waasland maar de Federale Overheid
vereist de formalisering in een organisatie zonder winstoogmerk. Om die
redenen wordt de oprichting van de vzw nu voorgelegd.
• Als lokaal bestuur engageren we ons om deel te nemen aan een
constructief overleg om de actiepunten van de vzw in het Waasland uit te
werken. Deze actiepunten kaderen in het werkgebied van de dienst Welzijn.
• We helpen daarnaast ook mee aan de communicatie van de actiepunten
door hulp te bieden aan de verspreiding van de punten via verschillende
communicatiekanalen.
• De voorgelegde statuten van de vzw moeten ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de gemeenteraad. Op deze manier maakt ons lokaal bestuur
deel uit van de vzw als lid.

Verwijzings-

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
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documenten

• begeleidende tekst statuten vzw Geïntegreerde Zorg Waasland;
• statuten VZW Geïntegreerd zorg Waasland.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De voorgelegde statuten van vzw Geïntegreerde zorg Waasland goedkeuren
zodat ons lokaal bestuur deel uitmaakt als lid van de vzw.
Artikel 2
Schepen Welzijn aanduiden als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur om
deel te nemen aan de vergaderingen van vzw Geïntegreerde zorg Waasland.
Artikel 3
Linsaye Kerckhove, sectorhoofd welzijn, aanduiden als plaatsvervanger van
het lokaal bestuur om deel te nemen aan de vergaderingen van vzw
Geïntegreerde Zorg Waasland.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

12. - Financiën - Financiën - Verdeling toelagen ontwikkelingssamenwerking individuele vaststelling - gemeentebudget 2018

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Individuele vaststelling van toelagen aan diverse vormen van
ontwikkelingssamenwerking dienstjaar 2018.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• ondersteunen diverse vormen van ontwikkelingssamenwerking.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017 tot toekenning van een
gemeentelijke toelage voor een totaal bedrag van 13.000,00 EUR aan
ontwikkelingssamenwerking.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
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• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2018 volgende niet-verplichte toelagen verlenen aan de
hierna vermelde verenigingen:
-

Noodhulp
Vorming scholen
Provinciaal project Noord-Zuidforum
Fair Trade Sint-Gillis-Waas
Wereldwinkel organisatie geschenkenbeurs
Dorizon Doenja organisatie jaarconcert
11.11.11 koepel

1.000,00 EUR
750,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
700,00 EUR
700,00 EUR
2.000,00 EUR

-

Juventudo Amadora Portugal
Junglekids Dhanwar
Piano Posso Willy Janssen
Stijn Rombaut Guatemala

1.917,00 EUR
1.917,00 EUR
958,00 EUR
958,00 EUR

-

Oxfam Wereldwinkels
Broederlijk Delen
Trias
Wereldsolidariteit
Chili Roger Bauwens
Dorizon Doenja
Project Mama Kongolese

350,00 EUR
0,00 EUR
350,00 EUR
350,00 EUR
350,00 EUR
350,00 EUR
350,00 EUR

Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

13. - Financiën - Financiën - Toelagen instellingen thuiszorg - gemeentebudget 2018

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Verdeling van de toelage onder verschillende instellingen die zich
bezighouden met niet-medische thuiszorg, met name huishoud- en
poetshulp aan de hand van ontvangen prestatiestaten, goedgekeurd in
budget 2018.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• uitgevoerde prestaties door de verschillende thuiszorgdiensten in onze
gemeente, exclusief prestaties uitgevoerd met dienstencheques.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017 tot toekenning van een
gemeentelijke toelage voor een totaal bedrag van 6.000,00 EUR aan de
instellingen thuiszorg.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De instellingen thuiszorg voor het jaar 2018 de volgende niet-verplichte
toelage toekennen.

vzw Familiehulp
vzw Solidariteit voor het gezin
vzw Thuishulp Oost-Vlaanderen
vzw Familiezorg OostVlaanderen

Prestaties 2017
25.035,75 uren
1.359,32 uren
5.422,55 uren
8.090,75 uren

Toelage
3.763,98 EUR
204,37 EUR
815,25 EUR
1.216,40 EUR

39.908,37 uren

6.000,00 EUR

Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

14. - Financiën - Financiën - Budget 2019 - Dienst Schuldbemiddeling Waasland Kennisname en goedkeuren

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Het budget 2019 van de Dienst Schuldbemiddeling Waasland werd
opgemaakt.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het budget 2019 van de Dienst Schuldbemiddeling Waasland werd in zitting
van 15 november 2018 door de Algemene Vergadering van Dienst
Schuldbemiddeling Waasland goedgekeurd.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• het budget 2019 van de Dienst Schuldbemiddeling Waasland;
• de gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017 tot kennisname van
het budget 2018 van de Dienst Schuldbemiddeling Waasland.
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Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013: instructies voor het opstellen
van de meerjarenplannen en de budgetten voor 2014 van de gemeenten en
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest;
• omzendbrief BB 2013/6 van 7 juni 2013: toezichtsprocedure
beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht aanvulling bij
omzendbrief BB 2013/4;
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997;
• organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van het
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

Artikel 1
Kennisname van het budget 2019 van de Dienst Schuldbemiddeling
Waasland.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing over te maken aan het OCMW en aan Dienst
Schuldbemiddeling Waasland.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

15. - Financiën - Financiën - OCMW - Budgetherziening 2018/1

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetherziening 2018/1 van het OCMW werd vastgesteld door de raad
van het OCMW op 25 oktober 2018
• De herziening houdt geen verhoging van de gemeentelijke toelage in

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de gemeenteraad dient kennis te nemen van herziening 2018/1 van het
budget van het OCMW.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• budgetherziening 2018/1 van het OCMW.
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Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet
• de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
• de bepalingen van het gemeentedecreet
• het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Besluit

Artikel 1
Kennisname van budgetherziening 2018/1 van het OCMW.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Regering en de
Gouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

16. - Financiën - Financiën - OCMW - Budgetherziening 2018/2

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetherziening 2018/2 van het OCMW werd vastgesteld door de raad
van het OCMW op 29 november 2018
• De herziening houdt geen verhoging van de gemeentelijke toelage in

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de gemeenteraad dient kennis te nemen van herziening 2018/2 van het
budget van het OCMW.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• budgetherziening 2018/2 van het OCMW.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet
• de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
• de bepalingen van het gemeentedecreet
• het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn
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Besluit

Artikel 1
Kennisname van budgetherziening 2018/2 van het OCMW.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Regering en de
Gouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

17. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget OCMW 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Verlenen van een gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van
873.128,02 EUR aan het OCMW voor het dienstjaar 2019 is noodzakelijk.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van het OCMW.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• budget 2019 – OCMW.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het OCMW-decreet.

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2019 een gemeentelijke bijdrage verlenen voor een
bedrag van 873.128,02 EUR aan het OCMW.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan het OCMW.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

18. - Financiën - Financiën - OCMW - Budget 2019
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Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Het budget 2019 van het OCMW werd opgemaakt.
• De gemeente is verplicht om bij te storten op het exploitatiebudget bij
tekorten van het OCMW.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het budget 2019 werd vastgesteld door de raad van het OCMW op 29
november 2018.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• het budget 2019 van het OCMW.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet
• de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
• de bepalingen van het gemeentedecreet
• het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring van het budget 2019 van het OCMW.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Regering en de
Gouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

19. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget Welzijnsvereniging 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Verlenen van een gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van
1.433.781,98 EUR aan de Welzijnsvereniging voor het dienstjaar 2019 is
noodzakelijk.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van de
Welzijnsvereniging.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• budget 2019 – WZV.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008: Decreet
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn (Titel VII Hoofdstuk 1, art. 219 en volgende).

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2019 een gemeentelijke bijdrage verlenen voor een
bedrag van 1.433.781,98 EUR aan de Welzijnsvereniging
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de Welzijnsvereniging

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

20. - Financiën - Financiën - Welzijnsvereniging - Budget 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Het budget 2019 van de Welzijnsvereniging werd opgemaakt.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het budget 2019 werd vastgesteld door de raad van de Welzijnsvereniging
op 29 november 2018

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• het budget 2019 van de Welzijnsvereniging.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008: Decreet
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn (Titel VII Hoofdstuk 1, art. 219 en volgende).
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Besluit

Artikel 1
Goedkeuring van het budget 2019 van de Welzijnsvereniging.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Regering en de
Gouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

21. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Welzijnsvereniging - wijziging statuten

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In zitting van 23 mei 2017 besliste de OCMW-raad tot de oprichting en
deelname aan de publiekrechtelijke vereniging Welzijnsvereniging SintGillis-Waas. De OCMW-raad keurde ook de statuten en bijlagen goed.
• De oprichtingsakte werd ondertekend op 28 september 2017.
• In zitting van 1 juni 2017 keurde de gemeenteraad de ontwerpstatuten en
de motiveringsnota van de Welzijnsvereniging goed.
• In zitting van 29 november 2018 keurde de algemene vergadering van de
Welzijnsvereniging de gewijzigde statuten goed.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is aangewezen om de statuten te wijzigen;
• de statuten moeten aangepast worden aan de bepalingen van het decreet
Lokaal bestuur;
• conform het OCMW-decreet en conform artikel 13 §3 van de
oprichtingsakte, ressorteert elke beslissing tot wijziging van de statuten
onder het goedkeuringstoezicht;
• dit betekent dat deze beslissing ter goedkeuring moet worden voorgelegd
aan de gemeenteraad;
• deze beslissingen kunnen slechts genomen worden wanneer alle
deelgenoten hiermee vooraf instemmen;
• bij een statutenwijziging is deze instemming slechts vereist voor de
wijzigingen die een verzwaring van de verplichtingen of de vermindering
van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen;
• deze wijzigingen houden geen verzwaring van de verplichtingen of
brengen geen vermindering van de rechten van de deelgenoten teweeg.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de beslissing van de OCMW-raad van 23 mei 2017;
• de oprichtingsakte ondertekend op 28 september 2017;
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• de beslissing van de gemeenteraad van 1 juni 2017;
• de beslissing van de algemene vergadering van de Welzijnsvereniging van
29 november 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• het ministerieel besluit van 20 september 2017 houdende goedkeuring van
het besluit van de OCMW-raad tot oprichting van een Welzijnsvereniging;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• de bepalingen van het OCMW decreet.

Besluit

Artikel 1
De gewijzigde statuten van de Welzijnsvereniging goedkeuren.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de Welzijnsvereniging.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

22. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget 2018 - Lijst toelagen na BW2 aanpassing

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Voorstel aan de raad tot aanpassing van de toelagen voor het dienstjaar
2018.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• steunen en aanmoedigen van het verenigingsleven;
• aanpassing volgens herziening 2 – budgetwijziging BW 2018/2

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing d.d. 5 juli 2018, houdende toekenning van de
toelagen voor het dienstjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
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Voor het dienstjaar 2018 volgende wijzigingen op te nemen in de lijst van de
toelagen:
- Verhoging toelage cultuurraad (1.250,00 EUR toelage 2017 voorzien,
maar het is niet uitbetaald) en Markant (433,00 EUR) van 1.683,00
EUR op beleidsitem 071000 Feesten en plechtigheden;
- Verschuiving van toelage IBO met 5.000,00 EUR op beleidsitem
087000 Ochtend- en avondtoezicht naar algemene rekening 6146100;
- Verlaging toelage Syndicus Sint-Helena met 38.000 EUR op
beleidsitem 009000 Overige algemene financiering;
- Verhoging toelagen aan gezinnen met 1.000,00 EUR op beleidsitem
088000 Time-out project;
Verlaging exploitatietoelagen kerkfabrieken (GR 18/10/2018) met
2.876,60€ op beleidsitem 079000 Erediensten:
* Sint-Egidius verhoging van 5.650 EUR
* Sint-Paulus verlaging van 3.526,60 EUR
* Sint-Cornelius verlaging van 5.000 EUR
- Verlaging investeringstoelagen kerkfabrieken (GR 18/10/2018) met
10.000,0€ op beleidsitem 079000 Erediensten:
* Sint-Paulus verlaging van 10.000,00 EUR
- Verlaging investeringstoelage Welzijnshuis met 258.561,03 EUR op
beleidsitem 090900:
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis :
Tussenkomst N-VA bij de tweede budgetwijziging 2018:
Mevrouw de directeur, graag onze tussenkomst notuleren.
Mijnheer de voorzitter
Collega’s
Na de voorstelling van deze budgetwijziging door de schepen in de algemene commissie,
kunnen wij de titel van dit document wijzigen in VERSCHUIVINGSbudget.
Heel wat belangrijke werken die voor dit jaar waren aangekondigd, worden doorgeschoven
naar volgend jaar. Ik som er een paar op:
- werken aan de Baarstraat
- rioleringswerken Dorpsbeek
- verbouwen Parochiehuis De Klinge
- het dak van de GOM vernieuwen
- rioleringscollector in de Sint-Niklaasstraat en andere waterbeheersende elementen
Door de verschuiving van deze investeringen naar volgend jaar en de enorme vertraging in
de werken aan de Nieuwstraat en Klapdorp is de voorziene lening van 1 miljoen euro niet
nodig en wordt ze bijgevolg niet opgenomen.
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Tijdens de bespreking van het initiële budget 2018 in de gemeenteraad vorig jaar in
december, wees ik reeds op de vele werken die in dit verkiezingsjaar waren aangekondigd.
Maar we stellen vast dat deze beloften niet zijn uitgevoerd. In het vervolg beter plannen,
beter budgetteren, vooral beter voorbereiden en wat minder aankondigen.
Ondanks een verlaging van de uitgaven, wijzigt de autofinancieringsmarge slechts minimaal
wat de hoge schuldenlast van onze gemeente nogmaals bewijst.
Dergelijk desastreus financieel beleid kunnen wij onmogelijk goedkeuren en net zoals het
oorspronkelijke budget 2018 zullen wij ook deze budgetwijziging TEGEN stemmen.
23. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget 2018 - Herziening 2 - Budgetwijziging
BW 2018/2

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Omwille van noodzakelijke kredietaanpassingen van het initieel budget
2018 wordt een ontwerp van budgetwijziging voorgelegd, vast te stellen op
basis van de voorgelegde cijfers, weergegeven in de verklarende nota en
de financiële nota.
• Het voorgelegde ontwerp van budgetwijziging impliceert geen wijziging van
het strategisch meerjarenplan 2014-2019.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• omwille van aanpassingen van de planning van het initieel budget 2017, is
het noodzakelijk kredietaanpassingen door te voeren, dit kan ofwel via een
budgetwijziging of via een interne kredietaanpassing;
• budgetwijzigingen zijn die kredietaanpassingen die niet door middel van een
interne kredietaanpassing doorgevoerd kunnen worden, bij een
budgetwijziging zullen het doelstellingenbudget en de financiële toestand
steeds herzien moeten worden;
• de financiële nota bestaat uit:
° BW1 “Wijziging van het exploitatiebudget”
° BW2 “Wijziging investeringsenveloppe”
° BW3 “Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen”
° BW4 “Wijziging van het liquiditeitenbudget”
• de financiële toestand van de besturen wordt ook bij een budgetwijziging
bepaald door de twee belangrijke nieuwe regels van BBC te volgen in het
beleidsrapport meerjarenplan: M1 “Het financiële doelstellingenplan” en
het beleidsrapport M2 “De staat van het financieel evenwicht” en in het
beleidsrapport budget: BW4 “Wijziging van het liquiditeitenbudget”.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de verklarende nota en de financiële nota van de budgetwijziging 2018/2
(volgnummer budg. journaal 23697);
• de verklarende nota en de financiële nota van de budgetwijziging 2018/1
(volgnummer budg. journaal 23375);
• het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2018
(volgnummer budg. journaal 22859);
• het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017
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(volgnummer budg. journaal 19896);
• het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016
(volgnummer budg. journaal 18406);
• het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015
(volgnummer budg. journaal 12838);
• het strategisch meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 (volgnummer
budg. journaal 6877).

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
• gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De budgetherziening nr. 2, dienstjaar 2018, vaststellen op basis van het
voorgelegde ontwerp budgetwijziging, weergegeven in de verklarende nota
en de financiële nota:
- Wijziging van het exploitatiebudget (BW1);
- Wijziging investeringsenveloppe geconsolideerd (BW2);
- Wijziging van de transactiekredieten voor investerings-verrichtingen (BW3);
- Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4).
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid (digitaal)
en de gouverneur.

Stemresultaat

18 ja-stemmen (Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder,
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen, Remi Audenaert, Egide Vonck,
Erik Maes, Erik Waterschoot, Katja Daman, Herwin De Kind, Tom Ruts,
Kristine Apers, Urbain Van Kemseke, Anne-Mie Franckaert, Eric De Keyzer,
Karel Verelst, Chris Lippens)
5 neen-stemmen (Greta Poppe, Denis D'hanis, Guido De Lille, Veerle Stuer,
Tom Cool)

24. - Financiën - Financiën - Algemene Gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven
- aanslagjaar 2019
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Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 een algemene
gemeentebelasting te heffen op de gezinnen en bedrijven van Sint-GillisWaas, aanslagjaar 2018.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de financiële toestand van de gemeente;
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende heffing van
een algemene gemeentebelasting op de gezinnen en bedrijven van SintGillis-Waas, aanslagjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 een algemene gemeentebelasting te heffen voor
gezinnen en bedrijven tot en met 31 december 2019.
a) De tarifering van de algemene gemeentebelasting voor gezinnen
wordt als volgt vastgesteld:
- 40,00 EUR: per referentiepersoon
b) De tarifering van de algemene gemeentebelasting voor bedrijven
wordt als volgt vastgesteld:
- 40,00 EUR: per bedrijf
Artikel 2
De algemene gemeentebelasting voor gezinnen is verschuldigd door: de
referentiepersoon (is het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in
contact staat voor gezinszaken) van ieder gezin als zodanig ingeschreven in
de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente op 1
januari 2018. De andere leden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de belasting.
Artikel 3
Om te kunnen genieten van ontheffing van deze belasting moet de
referentiepersoon voldoen aan volgende voorwaarden:
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of
vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Gillis-Waas op 1
januari van het aanslagjaar;
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leefloon of gewaarborgd inkomen ontvangen;
aanvraagformulier moet ingediend worden vóór 31 januari 2019.

Artikel 4
De belasting voor bedrijven is verschuldigd door iedere natuurlijke persoon, of
hoofdelijk door de leden, van elke vereniging die op 1 januari 2019 een
zelfstandig of vrij beroep uitoefenen of door iedere natuurlijke en
rechtspersoon die op 1 januari 2019 als hoofd- en/of bijkomende activiteit een
commerciële, industriële of dienstverlenende activiteit uitoefent op het
grondgebied van de gemeente. Indien het gezin van de belastingplichtige op
hetzelfde adres is gehuisvest, is de belasting evenwel éénmaal verschuldigd.
In dit geval wordt de algemene belasting voor gezinnen gevestigd.
Artikel 5
De belasting wordt ingevorderd door een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 6
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen,
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn
van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet. Het wordt gedagtekend en ondertekend
door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingschuldige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 7
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 8
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

19 ja-stemmen (Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder,
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen, Remi Audenaert, Egide Vonck,
Erik Maes, Greta Poppe, Kristine Apers, Urbain Van Kemseke, AnneMie Franckaert, Eric De Keyzer, Denis D'hanis, Guido De Lille, Karel Verelst,
Veerle Stuer, Tom Cool, Chris Lippens)
4 onthoudingen (Erik Waterschoot, Katja Daman, Herwin De Kind, Tom Ruts)

25. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op terreinen voor openlucht
recreatieve verblijven - aanslagjaar 2019

Inleiding

Maaike De Rudder
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Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 een belasting te
heffen op de vergunde terreinen voor openlucht recreatieve verblijven ten
laste van de uitbater, aanslagjaar 2018.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende heffing van
een belasting op de vergunde terreinen voor openlucht recreatieve
verblijven ten laste van de uitbater, aanslagjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting
geheven op de vergunde terreinen voor openlucht recreatieve verblijven,
zoals bedoeld in art 2,3° van het decreet van 10 juli 2008 betreffende de
toeristische logies. Onder de term “terrein voor openlucht recreatieve
verblijven waarop door toeristen gekampeerd of verbleven wordt of dat
daarvoor bestemd of ingericht is.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die
exploitant van het vergund terrein voor openlucht recreatieve verblijven is.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op 33,00 EUR per plaats bestemd voor het
verblijf op de kampeerterreinen volgens de maximaal toegelaten en in de
vergunning vermelde bezetting.
Artikel 4
De belasting ingevorderd door een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen,
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn
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vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 6
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 7
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

26. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op tweede verblijven - aanslagjaar
2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 een belasting te
heffen op de gebouwen op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas die
gebruikt worden als tweede verblijf, aanslagjaar 2018.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende heffing van
een belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 een belasting op tweede verblijven in te voeren.
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Artikel 2
De belasting bedraagt 660,00 EUR per tweede verblijf.
Artikel 3
Als tweede verblijf wordt beschouwd, elke constructie met woon- of
verblijfsgelegenheid, van welke aard ook, en waarvoor niemand is
ingeschreven in de bevolkingsregisters.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar
is van het tweede verblijf. Hierbij wordt uitsluitend de toestand op 1 januari
2019 in aanmerking genomen.
Artikel 5
Vallen niet onder toepassing van de belasting:
a) het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een
beroepsactiviteit;
b) de tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij
minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te
kunnen dienen;
c) de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt
voorgelegd dat zij aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet
als tweede verblijf werden aangewend;
d) de tweede verblijven opgesteld op een vergund terrein voor openlucht
recreatieve verblijven.
Artikel 6
De belastingschuldige moet binnen een termijn van 1 maand volgend op de
datum van verzending van het aangifteformulier, aangifte doen van het
belastbare tweede verblijf.
Artikel 7
In geval van eigendomsverwerving in de loop van het jaar, dient de aangifte
binnen de maand te geschieden. Bij gebrek van aangifte op het daartoe
voorgeschreven formulier, wordt de belasting ambtshalve geheven.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd door een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 9
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals
inzake rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 10
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen,
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn
van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet. Het wordt gedagtekend en ondertekend
door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het

GR13122018

269

-

bezwaarschrift;
de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.

Artikel 11
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 12
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

27. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op het parkeren in een blauwe zone aanslagjaar 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017, voor het
aanslagjaar 2018, een belasting te heffen op voertuigen die langer
geparkeerd staan dan toegelaten in een blauwe zone.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk deze belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende heffing van
een belasting op het parkeren in een blauwe zone, aanslagjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• artikel 170 § 4 van de grondwet;
• de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren;
• de nieuwe verkeerswet van 7 februari 2003 waarbij het parkeren in de
blauwe zone uit het strafrecht wordt geschrapt;
• het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 wordt een gemeentebelasting gevestigd voor het
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parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen
gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar
parkeren toegelaten is en waar een blauwe zone-reglementering van
toepassing is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke
overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 52 § 8,
van de wet van 29 juni 2016, en latere wijzigingen, betreffende de uitoefening
van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.
Artikel 2
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
- gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de
verkeersborden;
- een forfaitair bedrag van 25,00 EUR per dag voor elke periode die
langer is dan deze die gratis is.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het
zichtbaar aanbrengen van de parkeerschijf op de binnenkant van de voorruit
of , als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig,
overeenkomstig artikel 27.1 van het K.B. van 1 december 1975.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de
tijd die toegelaten is door de verkeersborden, en is betaalbaar door
overschrijving op de rekening van de gemeente; deze laatste mogelijkheid
wordt enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het
forfaitair tarief.
Artikel 4
De belasting wordt in eerste instantie ten laste gelegd van de titularis van de
nummerplaat, de gebruiker van het voertuig komt op de tweede plaats.
Wanneer de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig
ligt, wordt steeds geacht dat er gekozen wordt voor de betaling van het in
artikel 2 bedoelde forfaitair tarief.
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van
de gemeente een uitnodiging om de belasting binnen de vijf dagen te betalen
aan op de voorruit van het voertuig.
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd binnen de vijf dagen wordt
de belasting een kohierbelasting.
Artikel 5
Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting is geworden moet het
bezwaar, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen, Burgemeester Omer
De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het wordt
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gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 6
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24 december
1996, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de
belastingen), hoofdstukken I (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en
controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9 bis van Titel
VII van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op
de inkomsten betreffen.
Artikel 7
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 8
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

28. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op afgifte van exploitatievergunningen
voor taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder aanslagjaar 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 een belasting te
heffen op de afgeleverde vergunningen voor exploitatie van taxidiensten,
aanslagjaar 2018.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende heffing van
een belasting op afgifte van exploitatievergunningen voor taxidiensten,
aanslagjaar 2018.

GR13122018

272

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van
Vlaanderen en wijziging van het decreet van 8 mei 2009;
• het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
• het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

Besluit

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn eindigend op 31 december
2019 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting ingevoerd op het
afleveren of hernieuwen van een exploitatievergunning voor taxidiensten en
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Artikel 2
De belasting is niet verschuldigd voor weigeringsbesluiten.
Artikel 3
De belasting bedraagt 250,00 EUR per vergund voertuig.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon
die de aanvraag heeft ingediend.
Artikel 5
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 6
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen,
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn
van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet. Het wordt gedagtekend en ondertekend
door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 7
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24 december
1996, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de
belastingen), hoofdstukken I (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en
controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9 bis van Titel
VII van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
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van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op
de inkomsten betreffen.
Artikel 8
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 9
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur, alsook
aan de Vlaamse regering.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

29. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op het weghalen van afvalstoffen
ingevolge sluikstorten - aanslagjaar 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 een
gemeentebelasting te heffen voor het weghalen van afvalstoffen ingevolge
sluikstorten, aanslagjaar 2018.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende heffing van
een gemeentebelasting voor het weghalen van afvalstoffen ingevolge
sluikstorten, aanslagjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 wordt een gemeentebelasting geheven op het
weghalen door de gemeentediensten van allerhande afvalstoffen, gestort op
plaatsen waar en op tijdstippen wanneer die op wettelijke of reglementaire

GR13122018

274
bepalingen verboden zijn. Voormelde overtredingen worden vastgesteld bij
proces-verbaal.
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op de werkelijk gemaakte onkosten met een
minimum van 255,00 EUR per ophaalbeurt voor groot afval: huisraad, T.V.’s,
ijskasten, matrassen, bouwafval, (niet-limitatieve opsomming).
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door diegene die het afval gestort of
gedeponeerd heeft.
Desgevallend is diegene die daartoe opdracht gaf en/of de eigenaar van de
afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 4
De overtreding wordt vastgesteld bij proces-verbaal door de politie.
Artikel 5
De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de
contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een
kohierbelasting.
Artikel 6
Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting is geworden moet het
bezwaar, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen, Burgemeester Omer
De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het wordt
gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 7
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 8
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

30. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting onroerende voorheffing - aanslagjaar
2019

Inleiding

Maaike De Rudder
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Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 voor het
aanslagjaar 2018 een gemeentebelasting op de onroerende voorheffing op
de kadastrale inkomens in te voeren van 882 opcentiemen.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende heffing van
een gemeentebelasting op de onroerende voorheffing op de kadastrale
inkomens, aanslagjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald
artikel 42;
• het Wetboek van Inkomstenbelastingen van 10 april 1992: artikel 464, 1°;
• het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
• de bepalingen van het decreet van 18 november 2016 houdende de
vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019, 882 opcentiemen op de onroerende voorheffing
op de kadastrale inkomens in te voeren.
Artikel 2
De opcentiemen zullen worden geïnd door het Agentschap Vlaamse
Belastingdienst, Onroerende voorheffing, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

22 ja-stemmen (Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder,
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen, Remi Audenaert, Egide Vonck,
Erik Maes, Katja Daman, Herwin De Kind, Tom Ruts, Greta Poppe,
Kristine Apers, Urbain Van Kemseke, Anne-Mie Franckaert, Eric De Keyzer,
Denis D'hanis, Guido De Lille, Karel Verelst, Veerle Stuer, Tom Cool,
Chris Lippens)
1 onthouding (Erik Waterschoot)

GR13122018

276
31. - Financiën - Financiën - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
- aanslagjaar 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 tot de invoering
van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting,
aanslagjaar 2018.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende invoering van
de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaar
2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• het Wetboek van de Inkomstenbelastingen: artikelen 465 tot en met 470bis.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 wordt een aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting gevestigd te laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn
in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op 6,9% van de overeenkomstig artikel 466
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag
voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het
inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar
voorafgaande jaar.
Artikel 3
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door toedoen van
het Bestuur der Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 5
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur
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Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

32. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op nachtwinkels - aanslagjaar 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 een belasting te
heffen op het openhouden van nachtwinkels, aanslagjaar 2018.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende belasting op
het openhouden van nachtwinkels, aanslagjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening;
• het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting
op nachtwinkels ingevoerd.
Artikel 2
Voor de toepassing van het reglement moet onder nachtwinkels worden
verstaan, elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen
handelt en tussen 18.00 uur en 7.00 uur open is, zoals bedoeld in artikel 2 en
6 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en
beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel.
Artikel 4
De aanslagvoet wordt vastgesteld op 1.250,00 EUR per jaar.
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Artikel 5
De jaarlijkse belasting is ondeelbaar. Zij is verschuldigd voor het ganse jaar,
welke ook de aanvangs- of de stopzettingsdatum van de economische
activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar is.
Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder
verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen onmiddellijk te worden
meegedeeld aan het gemeentebestuur.
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan, om welke
reden dan ook.
Artikel 6
De eigenaar van de handelszaak en de uitbater ervan zijn ertoe gehouden
voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij
het gemeentebestuur. Ze zijn verplicht alle nodige documenten en
vergunningen voor te leggen op eerste verzoek van het gemeentebestuur. Ze
worden eraan gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te
maken.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen. Bij gebreke van aangifte of bij onvolledigheid hiervan wordt van
ambtswege een belasting geheven op basis van de elementen waarover het
gemeentebestuur beschikt.
Artikel 8
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen,
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn
van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet. Het wordt gedagtekend en ondertekend
door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 9
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 10
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

20 ja-stemmen (Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder,
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen, Remi Audenaert, Egide Vonck,
Erik Maes, Erik Waterschoot, Greta Poppe, Kristine Apers,
Urbain Van Kemseke, Anne-Mie Franckaert, Eric De Keyzer, Denis D'hanis,
Guido De Lille, Karel Verelst, Veerle Stuer, Tom Cool, Chris Lippens)
3 onthoudingen (Katja Daman, Herwin De Kind, Tom Ruts)
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33. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op gemeentelijke begraafplaatsen tarief grondvergunning en nissen in het columbarium en urnenvelden - aanslagjaar
2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 de tarieven vast
te stellen voor het verlenen van concessies op de gemeentelijke
begraafplaatsen, aanslagjaar 2018.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende vaststellen
van de tarieven voor het verlenen van concessies op de gemeentelijke
begraafplaatsen, aanslagjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 een belasting op de gemeentelijke
begraafplaatsen te heffen.
Artikel 2
De tarieven voor het verlenen van concessies op de gemeentelijke
begraafplaatsen worden als volgt bepaald:
1) Het begraven van niet gecremeerde lijken en de asurn van gecremeerde
lijken (niet op het urnenveld):
a) concessie voor een termijn van 10 jaar: 125,00 EUR per begraven
persoon of urne
b) concessie voor een termijn van 20 jaar: 250,00 EUR per begraven
persoon of urne
c) concessie voor een termijn van 50 jaar: 600,00 EUR per begraven
persoon of urne
2) Het ter beschikking stellen van nissen in het columbarium:
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a) concessie voor een termijn van 10 jaar: 125,00 EUR per urne
b) concessie voor een termijn van 20 jaar: 250,00 EUR per urne
c) concessie voor een termijn van 50 jaar: 600,00 EUR per urne
3) Het begraven van asurnen op het urnenveld:
a) concessie voor een termijn van 10 jaar: 125,00 EUR per urne
b) concessie voor een termijn van 20 jaar: 250,00 EUR per urne
c) concessie voor een termijn van 50 jaar: 600,00 EUR per urne
4) Het ontgraven
a) van niet gecremeerde lijken: 1.250,00 EUR
b) van een asurn van gecremeerde lijken: 350,00 EUR
5) Het herbegraven
a) van niet gecremeerde lijken: tarief van de concessie
b) van een asurn van gecremeerde lijken: tarief van de concessie
Artikel 3
De in artikel 2 bepaalde tarieven worden verdubbeld voor de personen, niet
ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente
Sint-Gillis-Waas, behoudens degenen die ooit minstens 20 jaar lang de
gemeente hebben bewoond of die worden bijgezet bij een inwoner.
Artikel 4
Wanneer krachtens de bepalingen van het politiereglement concessies
vervallen omdat een nieuwe gewijzigde concessie op het graf wordt
genomen, worden de in mindering te brengen bedragen bepaald op 12,50
EUR per jaar voor concessies van 10 of 20 jaar en 12,00 EUR voor
concessies van 50 jaar voor de jaren vanaf 2019 en op 7,70 EUR per jaar
voor concessies van 10 of 20 jaar en 6,10 EUR per jaar voor concessies van
50 jaar voor de jaren vóór 2019. Een begonnen jaar wordt niet meegerekend.
Artikel 5
De vermelde tarieven zijn van toepassing op nieuwe concessies en bij
verlenging van bestaande concessies.
Artikel 6
De belasting moet vanaf het begin van het plaatsen contant worden betaald,
tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden
uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
Artikel 7
Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting is geworden moet het
bezwaar, op straffe van nietigheid ,schriftelijk en gemotiveerd ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen, Burgemeester Omer
De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn van drie maanden
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het wordt gedagtekend
en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 8
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
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Artikel 9
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

34. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van
niet-geadresseerd reclamedrukwerk, kranten, catalogi en gelijkgestelde producten aanslagjaar 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 een belasting te
heffen op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk, kranten, catalogi en gelijkgestelde producten,
aanslagjaar 2018.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende heffing van
een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk, kranten, catalogi en gelijkgestelde producten, aanslagjaar
2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 een gemeentebelasting te heffen op de
verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde
producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de
openbare weg worden verspreid. Collectieve adresaanduiding per straat of
gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijn geadresseerd.
Artikel 2
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan:
Alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden die
diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.
De opsomming is niet limitatief.
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Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de uitgever, of bij onstentenis ervan, door
de drukker, of bij onstentenis ervan, de verdeler. Als de uitgever, de drukker,
noch de verdeler gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke
persoon of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem
het niet-geadresseerd drukwerk wordt gevoerd.

Artikel 4
Indien het drukwerk uit slechts één vel bestaat dat in open formaat niet groter
is dan A3 (lengte > 420 mm of breedte > 29 mm) dan wordt de belasting
vastgesteld op 0,01 EUR/exemplaar met een minimum aanslag van 50
EUR/exemplaar.
In alle andere gevallen zonder vrijstelling bedraagt de belasting 0,02
EUR/exemplaar met een minimum aanslag van 100 EUR/exemplaar.
Artikel 5
Van de belasting wordt vrijgesteld:
- verspreiding van éénbladig drukwerk kleiner of gelijk aan A4-formaat;
- de door de gemeente Sint-Gillis-Waas erkende socio-culturele
organisaties, sportorganisaties, vormings- en onderwijsinstellingen en
middenstandsorganisaties.
- bedeling van reclamedrukwerk dat verspreid wordt door handelaars
die geconfronteerd worden met openbare werken voor hun
handelszaak waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is. De
vrijstelling moet aangevraagd worden ten laatste 14 kalenderdagen
voor de verspreiding van het reclamedrukwerk bij het college van
burgemeester en schepenen.
- drukwerk van politieke partijen;
- niet-geadresseerd reclamedrukwerk van andere overheden.
Artikel 6
De belastingplichtige is gehouden ten laatste 24 uren vooraf aan de
verspreiding het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens ter beschikking te stellen. Voor de periodieke verspreiding mag de
aangifte vooraf gedaan worden voor een periode van hoogstens 12 maanden.
Artikel 7
- Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij
onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar
en beroep.
- Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 6
vastgestelde termijn wordt medegedeeld, wordt de belasting
ambtshalve berekend volgens het aantal brievenbussen op 1 januari
van het aanslagjaar, opgedeeld per deelgemeente, volgens opgave
van Bpost.
- Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de
belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze
procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de
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-

wijze van bepalingen van deze elementen en het bedrag van de
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen
volgend op de datum van de verzending van de betekening om zijn
opmerkingen voor te dragen.

Artikel 8
De overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt
verhoogd met 100%. Het bedrag van de verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier, dat periodiek
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen. Het bedrag moet betaald worden binnen twee
maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en tevens
gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en
schepenen, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet. Het wordt gedagtekend en
ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 11
Zonder afbreuk te doen van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zijn de bepalingen van artikel VII (Vestiging en invordering van de
belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en
controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis
(invordering van de belasting waaronder de nalatigheid- en
moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel
126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek (betreft o.m. de
verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover ze niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 12
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 13
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen
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35. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op het tijdelijk privatiseren van het
openbaar domein - aanslagjaar 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 tot de
vaststelling van een belastingsreglement op de tijdelijke privatisering van
het openbaar domein van het aanslagjaar 2018.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de belasting ook
voor het aanslagjaar 2019 te heffen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2019;
• financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende vaststelling
belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, aanslagjaar
2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• de wet van 25 juni 1993, gewijzigd door de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli
2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante- en
kermisactiviteiten;
• het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
• omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008: decreet betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen;
• het algemeen gemeentelijk politiereglement (met toepassing van
gemeentelijke administratieve sancties);
• Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de bepaling
van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 een gemeentebelasting te vestigen op de tijdelijke
privatisering van het openbaar domein zoals hierna bepaald.
Artikel 2
De privatisering van het openbaar domein kan geschieden naar aanleiding
van:
§1 – Het uitstallen van koopwaren en van allerhande toestellen, opstellingen
en voorwerpen zoals drank-, brood- en snoepgoedautomaten, om de verkoop
te bevorderen, uitgezonderd deze die exclusief voor reclame doeleinden
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worden gebruikt en hoogstens 1 m² grondoppervlakte innemen. Hierna
genoemd “koopwaren”.
§2 – De verkopen in het kader van de wet van 25 juni 1993,gewijzigd door de
wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante- en kermisactiviteiten, voor zover deze verkopen
gebeuren door middel van een al of niet mobiele verkoopruimte, geplaatst op
het openbaar domein, met uitsluiting van de verkopen die gebeuren in het
kader van de door de gemeente georganiseerde openbare markten en de
verkoop van bloemen aan de begraafplaatsen.
Hierna genoemd “mobiele verkoopruimten”.
§3 – A.Het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere
werken zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, e.a.:
- Door het plaatsen of laten plaatsen van bouwmaterialen, kranen,
steigers, constructies voor steenvang, afbraakmaterialen, e.a., al of
niet afgebakend door een afsluiting, schutting of schutsel.
- Door het gebruik van een al of niet mobiele werf, waaronder o.a. wordt
verstaan vrachtwagens, bestelwagens, e.a. die dienst doen voor de
opstapeling of verwerking van materialen, nodig voor de bouw-,
onderhouds-, instandhoudings- en andere werken.
- Door het oprichten van loodsen, containers nodig zowel als tijdelijke
vervanging van het gebouw waaraan de werken worden uitgevoerd,
als voor de bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken
zelf.
Hierna genoemd “werfinstallaties”.
B. Door het plaatsen of laten plaatsen van een container, een
vrachtwagen of aanhangwagen, of gelijkaardige, hoofdzakelijk
bestemd voor het opladen van afbraakmaterialen of verwerking ervan.
Hierna genoemd “containers”.
-

§4 – Het plaatsen van terrassen, door gebruik te maken van tafels, stoelen en
banken, al dan niet geplaatst op een wegneembare vloer en al dan niet
overdekt door een tentzeil of parasol, en bestemd om als handels- of
horecazaak te worden uitgebaat.
- Het terras moet worden afgebakend met een windschutsel, vanaf
0,9 m hoogte is het schutsel transparant zodat een obstakelvrije
ruimte voor voetgangers kan worden gegarandeerd.
- Een obstakelvrije loopweg van 1,50 meter moet worden gegarandeerd
als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2 meter; Elke weg
voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van
minstens 1 meter breed en een vrije hoogte van minstens 2,10 meter.
- Verwarmingstoestellen moeten voldoen aan de EN-normen en
volgens de geldende wetgeving inzake brandveiligheid.
- Ingeval een omgevingsvergunning vereist is (voor zonnetenten en
desgevallend voor terrassen), zullen de betrokken bepalingen van dit
reglement als bijkomende vergunningsvoorwaarden uitdrukkelijk
worden verwerkt.
Hierna genoemd “terrassen”.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de aanvrager. Elke aanvraag alsook elke
wijziging moet schriftelijk ingediend worden bij het gemeentebestuur Sint-

GR13122018

286
Gillis-Waas, afdeling Infrastructuur, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170
Sint-Gillis-Waas.
Artikel 4
De belasting voor de privatisering van het openbaar domein wordt als volgt
vastgesteld:
§1 – Koopwaren
A. Gelegenheidstoelatingen: 0,50 EUR/dag/m²
B. Bestendige toelatingen: per week/m²: 2,50 EUR
per maand/m²: 7,50 EUR
per drie maanden/m²: 20,00 EUR
per zes maanden/m²: 37,00 EUR
per kalenderjaar/m²: 62,00 EUR
C. Automaten: drank-, brood-, en gelijkaardige toestellen: 124,00 EUR per
kalenderjaar/m²
§2 – Mobiele verkoopruimten
2,50 EUR/dag/m²
supplement elektriciteit : 3,00 EUR/dag/stekker
§3 A.– Werfinstallaties
0,50 EUR/dag/m²
§3 B. – Containers
15,00 EUR per container voor de eerste drie dagen
5,00 EUR per container per dag vanaf de vierde dag
§4 – Terrassen
Terrassen kunnen het ganse jaar worden geplaatst.
Het tarief voor terras bedraagt 3 EUR/m²/jaar met een minimum bedrag van
50,00 EUR/jaar. Dit tarief wordt jaarlijks aangepast.
§5 - Het totaal bedrag van de belasting, dat voortkomt uit dit
belastingsreglement, wordt begrensd tot maximum 3.000,00 EUR per
belastingplichtige, per locatie, per aanslagjaar.
Artikel 5
Er wordt een vrijstelling voorzien voor uitzonderlijke gevallen zoals:
- brand of andere natuurfenomenen wanneer het privatief gebruik van
het openbaar domein rechtstreeks gerelateerd is aan een brand of
andere vormen van ramp of tegenspoed;
- werken aan gebouwen van erediensten, verenigingen en aan
gemeentelijke gebouwen;
- de aanvrager die gebruikt maakt van het openbaar domein dat
voorheen zijn eigendom was maar thans getroffen wordt tot kosteloze
grondafstand.
Artikel 6
In geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige gegevensverstrekking bij
aanvraag om toelating vanwege de belastingplichtige of bij gebrek aan
aanvraag om toelating wordt de belasting ambtshalve geheven.
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Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd door een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 8
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid schriftelijk en gemotiveerd
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen,
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn
van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet. Het wordt gedagtekend en ondertekend
door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 9
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 10
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

36. - Financiën - Financiën - Retributie voor deelname aan de gemeentelijke
jeugdwerking - grabbelpas en speelpleinwerking 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017 ten behoeve van
de gemeente een retributie te heffen voor deelname aan de gemeentelijke
jeugdwerking – grabbelpas en speelpleinwerking.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017 houdende heffing van een
retributie voor deelname aan de gemeentelijke jeugdwerking – grabbelpas
en speelpleinwerking.

Wetten

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
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Reglementen

• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2017 houdende
vaststelling van de retributie voor deelname aan de gemeentelijke
jeugdwerking – grabbelpas en speelpleinwerking op te heffen vanaf 1 januari
2019.
Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2019 een retributie te heffen voor deelname aan de
gemeentelijke jeugdwerking – grabbelpas en speelpleinwerking.
Artikel 3
De kostprijs voor deelname aan de speelpleinwerking wordt als volgt
vastgesteld:
- Categorie A: kinderen, die wonen in de gemeente Sint-Gillis-Waas of
kinderen van personeel (gemeente, OCMW en welzijnsvereniging)
Prijs van een coupon voor 1 dag speelpleinwerking (9.00 uur tot 16.00
uur): 5,00 EUR;
Prijs van een coupon voor 1 dag speelpleinwering met voor- en/of
naopvang: 6,00 EUR.
-

Categorie B: kinderen, die NIET in de gemeente wonen
Prijs van een coupon voor 1 dag speelpleinwerking (9.00 uur tot 16.00
uur): 8,00 EUR;
Prijs van een coupon voor 1 dag speelpleinwerking met voor- en/of
naopvang: 10,00 EUR.

Artikel 4
Per kalenderjaar dient men voor de Knuffel- en Grabbelpas activiteiten in te
schrijven via de webmodule van Syx Automation.
Artikel 5
De retributie voor deelname aan de Knuffel- en Grabbelpas activiteiten
(workshops, uitstappen, …) wordt vastgelegd op de kostprijs van de activiteit,
te verdelen a rato van het aantal deelnemers, met een minimum van 2,00
EUR en een maximum van 25,00 EUR per activiteit. Het bedrag van deze
bijdrage wordt voorafgaand aan iedere activiteit vastgelegd door het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 6
- De retributie voor deelname aan de Knuffel- en Grabbelpas activiteiten
zal gebeuren aan de hand van een voorafgaande online-betaling.
- De retributie voor deelname aan de speelpleinwerking zal gebeuren
aan de hand van een factuur aan de aanvrager.
Artikel 7
In geval van betwisting is de burgerlijke rechtbank bevoegd. Met het oog op
de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen
kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een
dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.
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Artikel 8
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 9
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

37. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op administratieve stukken 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 1 februari 2018 een belasting te
heffen op het verlenen van administratieve stukken – dienstjaar 2018.
• Naar aanleiding van de prijsverhoging door het FOD voor de aanmaak van
de elektronische identiteitskaarten worden deze tarieven aangepast.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 1 februari 2018, houdende vaststelling
belasting op administratieve stukken – dienstjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten
en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
rijksregister van de natuurlijke personen;
• het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en
de overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart;
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 1 februari 2018 betreffende de
belasting op administratieve stukken opheffen vanaf 1 januari 2019.
Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2019 betaalt iedereen die administratieve stukken
verzoekt een belasting zoals hierna bepaald:
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a) Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten van Belg:
- 4,00 EUR
b) Op de afgifte van paspoorten:
- 10,00 EUR voor een nieuw paspoort
c) Op de afgifte van reisdocumenten voor vreemdelingen:
- 14,00 EUR voor meerderjarigen
- 4,00 EUR voor minderjarigen
- 20,00 EUR voor dringende procedure voor meerderjarigen
- 10,00 EUR voor dringende procedure voor minderjarigen
d) Op de afgifte van identiteitskaarten en verblijfsvergunningen voor
vreemdelingen:
- 3,70 EUR voor de eerste afgifte of bij teruggave van een te
vernieuwen kaart
- 6,20 EUR voor de afgifte van een kaart zonder teruggave van de
te vernieuwen kaart
e) Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten en
verblijfsvergunningen voor vreemdelingen:
- 4,00 EUR
f) Op de afgifte van de elektronische rijbewijzen:
- 4,00 EUR
g) Aanvraag tot wijziging van de voornaam
- 140,00 EUR
Artikel 3
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag van het
belastbaar stuk. Het bewijs van betaling van de belasting blijkt uit een
kwitantie van het geautomatiseerd betalingssysteem, waarop het bedrag van
de belasting vermeld is.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid schriftelijk en gemotiveerd
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen,
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen de drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de kennisgeving
van de aanslag. Het wordt gedagtekend en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 5
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

GR13122018

291

38. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op omgevingsvergunningen aanslagjaar 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Vanaf 2018 was de gemeente verplicht in te stappen in het systeem van de
omgevingsvergunningen.
• De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige
vergunning en de milieuvergunning.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de financiële toestand van de gemeente.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing 13 december 2017 houdende vaststelling
belasting op omgevingsvergunningen – aanslagjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet
• de bepalingen van het gemeentedecreet

Besluit

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting
ingevoerd op het indienen van omgevingsvergunningsaanvragen, meldingen,
attesten (zowel stedenbouwkundig als planologisch) en stedenbouwkundige
inlichtingen.
Artikel 2
De gemeentebelasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon
die de aanvraag indient.
Artikel 3
De gemeentebelasting dient betaald te worden voor zover het dossier
ontvankelijk en volledig wordt verklaard, onafhankelijk van de beslissing over
de aanvraag voor omgevingsvergunning.
Artikel 4
Meldingen die uitsluitend betrekking hebben op een stookolietank of
propaangastank behorende bij de woonfunctie van een onroerend goed
worden van de belasting vrijgesteld.
Artikel 5
De bedragen worden vastgesteld als volgt:
• Omgevingsvergunningsaanvraag met enkel
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•

meldingsplicht voor ingedeelde inrichting en/of
stedenbouwkundige handeling.
• Melding overdracht van de vergunning voor een
ingedeelde inrichting of activiteit.
• Aanvraag van een stedenbouwkundig attest.
• Omgevingsvergunningsaanvraag waarvoor de
gemeente niet de bevoegde overheid is conform art.15
van het omgevingsvergunningsdecreet.
• Omgevingsvergunningsaanvraag voor ingedeelde
inrichting klasse 2, al dan niet in combinatie met
stedenbouwkundige handeling, ander dan hierboven
beschreven.
• Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen
van gronden met wegenis.
• Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen
van gronden zonder wegenis.
• Alle andere omgevingsvergunningsaanvragen
• Aanvraag van een planologisch attest.
Toeslag per lot voor nieuwe verkavelingsaanvragen en
per nieuw gecreëerd lot indien een verkavelingwijziging
een vermeerdering van het oorspronkelijk aantal loten
betreft.
Toeslag per bijkomende wooneenheid indien de
omgevingsvergunningsaanvraag een meergezinswoning
betreft.
Stedenbouwkundige inlichtingen (per kadastraal nummer).
Bouwlijn , ingeplant in het kader van de aanvraag.

600,00 EUR

150,00 EUR

1.500,00 EUR
500,00 EUR
75,00 EUR
1.500,00 EUR
150,00 EUR

75,00 EUR

75,00 EUR
180,00 EUR

Artikel 6
Voor het digitaliseren van een analoge omgevingsvergunningsaanvraag zal
een bijkomende vaste kost van 50,00 EUR worden aangerekend voor elk
dossier dat de gemeente analoog ontvangt.
Artikel 7
Deze belasting, zoals vermeld onder artikel 7 wordt verhoogd met de kosten
van het openbaar onderzoek. Dit omvat ook de kosten van publicatie in een
krant, een week- of dagblad en de kosten van de aangetekende zending,
6,50 EUR per zending.
Artikel 8
Houders van een digitale vergunningsbeslissing kunnen een papieren afdruk
krijgen van de vergunningsbeslissing na betaling van 100,00 EUR.
Artikel 9
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een kwitantie. Bij
gebreke van contante betaling wordt de belasting ingekohierd
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen zoals tot op heden gewijzigd.
Artikel 10
Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting is geworden moet het
bezwaar, op straffe van nietigheid, schriftelijk en tevens gemotiveerd
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen,
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Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn
vertegenwoordiger en vermeldt:
• de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
• de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift
• de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen
Artikel 11
Er wordt vrijstelling verleend aan de gerechtelijke overheden, de openbare
besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen en aan instellingen van
openbaar nut.
Artikel 12
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 13
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

39. - Financiën - Financiën - Retributie voor het ophalen, opvangen, verzorgen van
loslopende dieren en afvoeren van dode dieren

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• naar aanleiding van het regelmatig ophalen van loslopende dieren wordt
een retributie ingevoerd;
• loslopende dieren kunnen de veiligheid in het gedrang brengen en worden
als overlast beschouwd;
• er dient een diervriendelijke opvang verzekerd te worden;
• de kostprijs voor het afvoeren van aangereden dieren dient verhaald te
worden op de eigenaar van deze dieren, de eigenaar ervan kan getraceerd
worden door de ingebrachte chip bij het dier.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de financiële toestand van de gemeente
• het is wenselijk een retributie in te voeren voor het ophalen, opvangen,
verzorgen en bewaren van loslopende dieren en het afvoeren van dode
dieren.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing 3 maart 2011 retributie voor het ophalen,
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opvangen, verzorgen en bewaren van loslopende dieren

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet
• de bepalingen van het gemeentedecreet

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 3 maart 2011 betreffende de
retributie voor het ophalen, verzorgen en bewaren van loslopende dieren
opheffen vanaf 1 januari 2019.
Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2019 wordt een retributie geheven voor het ophalen,
opvangen, verzorgen van loslopende dieren en afvoeren van dode dieren.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van het dier en bedraagt 50,00
euro per dier voor de loslopende dieren, eventueel verhoogd met de
werkelijke verzorgingskosten door een dierenarts.
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van het dier en bedraagt 50,00
euro per dier voor het afvoeren van dode dieren.
Artikel 4
De retributie dient betaald binnen 30 dagen na ontvangst van de invordering
door de gemeente.
Artikel 5
In geval van betwisting is de burgerlijke rechtbank bevoegd. Met het oog op
de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen
kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een
dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot.
Artikel 6
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 7
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

40. - Financiën - Financiën - Subsidiëring van particulieren ter ondersteuning van de
thuisverzorging van bejaarden - dienstjaar 2019

Inleiding

Marita Meul
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Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2017, voor het
dienstjaar 2018, een subsidie toe te kennen aan particulieren ter
ondersteuning van de thuiszorg voor bejaarden.
• Voorstel een toelage toe te kennen aan personen of gezinnen die voor het
ganse jaar 2019 of een gedeelte van 2019, een bejaarde verzorgen die bij
hen inwoont en die op medisch gebied hulpbehoevend is, met uitzondering
van de levenspartner.
• De gemeenteraad dient de voorwaarden tot het bekomen van deze toelage
vast te leggen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de veroudering van de bevolking is een fundamenteel gegeven in onze
maatschappij en het bejaardenbeleid vormt een belangrijk aspect in de
maatschappelijke visie voor de komende jaren.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende subsidiëring
van particulieren ter ondersteuning van de thuisverzorging van bejaarden,
dienstjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2019 wordt binnen de perken van het goedgekeurde
budget een financiële toelage voorzien aan personen die een bejaarde
verzorgen, die bij hen inwoont en medisch hulpbehoevend is. De
tegemoetkoming wordt vastgesteld op 2,50 EUR per kalenderdag, en is
beperkt tot een maximum van 625,00 EUR per jaar.
Artikel 2
• Om te genieten van deze toelage moet de verzorgde persoon:
- minstens 65 jaar oud zijn
- bloed- en aanverwant zijn of geweest zijn in de eerste of tweede
graad van de aanvrager
- aangewezen zijn op de verzorging en hulp bij de dagdagelijkse
handelingen d.w.z.:
• twee van de hierna vermelde aandoeningen zijn op hem/haar
toepasselijk:
- bedlegerig zijn;
- in de onmogelijkheid verkeren zich alleen te verplaatsen;
- hulp behoeven bij het eten en/of bij het toilet;
- incontinent zijn.
• in een toestand van psychische stoornis of dementie verkeren
De personen of gezinnen bij wie de bejaarde wordt verpleegd en de
bejaarde(n) zelf dienen te voldoen aan volgende voorwaarde:
- in de gemeente Sint-Gillis-Waas gedomicilieerd zijn en er ook effectief
woonachtig geweest zijn in de periode van verzorging. Perioden of
data die niet kunnen bewezen worden aan de hand van het
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bevolkingsregister worden niet in aanmerking genomen.
• De toelage van het gemeentebestuur bedraagt 2,50 EUR per kalenderdag.
Per jaar wordt deze toelage beperkt tot maximum 625,00 EUR. De toelage
wordt door het college van burgemeester en schepenen verleend binnen de
perken van de daartoe op het budget uitgetrokken kredieten. De bedragen
kunnen zo nodig evenredig door het college van burgemeester en
schepenen aangepast worden, als blijkt dat het vastgestelde krediet niet
toereikend zou zijn. De toelage wordt berekend na afloop van het jaar
waarin de verzorging heeft plaatsgevonden.
• De aanvraag moet worden ingediend vóór 15 oktober 2019, op een
formulier afgeleverd door het gemeentebestuur. Deze aanvraag dient
vergezeld te zijn van :
- een medisch attest waaruit de hulpbehoevendheid en de noodzaak
van verzorging blijkt, van de bejaarde die in het gezin verblijft;
- een verklaring op eer dat de bejaarde(n) gedurende de periode
waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, steeds in het gezin
van de aanvrager (-vraagster) heeft/hebben verbleven.
• De aanvrager (-vraagster) (s) van de toelage voor de thuisverzorging van
bejaarden gaat (n) akkoord met een eventuele controle van de gemeente.
Artikel 3
De levenspartner van de verzorgde persoon is altijd uitgesloten van het genot
van deze toelage.
Artikel 4
Betwistingen omtrent de toepassing van het reglement worden door het
college van burgemeester en schepenen beslecht.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

41. - Financiën - Financiën - Toelage aan de opvoeders van personen met een
beperking - dienstjaar 2019

Inleiding

Situatieschets

Verantwoording

Marita Meul
• Er wordt een toelage verleend aan de opvoeders van personen met een
beperking.

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is wenselijk deze toelage verder te verlenen;
• de gemeenteraad moet de voorwaarden tot het bekomen van deze toelage
vaststellen.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende toekenning
van een toelage aan de opvoeders van personen met een beperking.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2019 wordt binnen de perken van het goedgekeurde
budget een toelage voorzien aan de opvoeders van personen met een
beperking.
Artikel 2
• Om te genieten van bovenvermelde toelage moeten volgende
voorwaarden vervuld worden:
1. Verzorging van een persoon met een beperking met
- erkende invaliditeit van minstens 66%
- zelfredzaamheid van tenminste 9 punten
- recht op een integratietegemoetkoming in cat. II, III of IV
2. De persoon met een beperking maakt aanspraak op kindergeld ofwel
dient het bewijs geleverd dat hij/zij eerder verhoogd kindergeld heeft
genoten op basis van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.
• De persoon die thuis de verzorging op zich neemt van een persoon met
een beperking, alsook de persoon met een beperking zelf, dienen in de
gemeente Sint-Gillis-Waas gedomicilieerd te zijn en er ook effectief
woonachtig zijn.
• De toelage bedraagt 100,00 EUR per persoon per dienstjaar.
• De aanvraag moet ingediend worden vóór 15 oktober 2019, op een
formulier afgeleverd door het gemeentebestuur. Deze aanvraag dient
vergezeld te zijn van :
- een attest dat de invaliditeit, zelfredzaamheid of
integratietegemoetkoming aantoont;
- bewijs dat de persoon met een beperking een verhoogde
kinderbijslag geniet of heeft genoten in het verleden.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd ieder stuk te
vragen dat dienstig kan zijn om de aanvraag te rechtvaardigen.
Artikel 4
Betwistingen omtrent de toepassing van het reglement worden door het
college van burgemeester en schepenen beslecht.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen
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42. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget politiezone 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Verlenen van een gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van 1.605.333,00
EUR aan de politiezone Waasland Noord voor het dienstjaar 2019 is
noodzakelijk.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van de
politiezone Waasland Noord.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraad d.d. 13 december 2017, houdende toekenning van een
gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2018 aan de politiezone
Waasland Noord.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001;
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2019 een gemeentelijke bijdrage verlenen voor een
bedrag van 1.605.333,00 EUR aan de politiezone Waasland Noord.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de politiezone.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

43. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget - hulpverleningszone 2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Verlenen van een gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van 1.061.800,00
EUR aan de hulpverleningszone Waasland voor het dienstjaar 2019 is
noodzakelijk.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van de
hulpverleningszone Waasland.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017, houdende toekenning
van een gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2018 aan de
hulpverleningszone Waasland.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2019 een gemeentelijke bijdrage verlenen voor een
bedrag van 1.061.800,00 EUR aan de hulpverleningszone Waasland.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de hulpverleningszone.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

Tussenkomst GROEN-raadslid Herwin De Kind:
Raadslid Herwin De Kind eist een afzonderlijke stemming voor een onderdeel van
onderstaand punt. Het betreft de toelage ‘tussenkomst in de kosten elektriciteitsverbruik
voor verenigingen’.
In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over het
aangewezen onderdeel.
De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel
gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke
stemming zijn aangenomen.
Stemresultaat vraag tot afzonderlijke stemming van raadslid Herwin De Kind: Bij
algemeenheid van stemmen
44. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget 2019 - Lijst toelagen

Inleiding

Maaike De Rudder
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Situatieschets

• Voorstel aan de raad tot aanpassing van de toelagen aan diverse
verenigingen voor het dienstjaar 2019.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• steunen en aanmoedigen van het verenigingsleven.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing d.d. 13 december 2018, houdende toekenning
van de toelagen na budgetwijziging 2 voor het dienstjaar 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De lijst van de toelagen voor het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Stemresultaat over de toelage tussenkomst in de kosten
elektriciteitsverbruik 064000 – 649100:
18 ja-stemmen (Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder,
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen, Remi Audenaert, Egide Vonck,
Erik Waterschoot, Greta Poppe, Kristine Apers, Urbain Van Kemseke,
Eric De Keyzer, Denis D'hanis, Guido De Lille, Karel Verelst, Veerle Stuer,
Tom Cool, Chris Lippens)
3 neen - stemmen (Herwin De Kind, Tom Ruts, Katja Daman)
2 onthoudingen (Erik Maes, Anne-Mie Franckaert)
Stemresultaat gehele punt zonder de toelage tussenkomst in de kosten
elektriciteitsverbruik: Bij algemeenheid van de stemmen

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis
Tussenkomst N-VA budget 2019
Mevrouw de directeur, gelieve onze tussenkomst te notuleren.
Mijnheer de voorzitter
Collega’s
Op het einde van de gemeentelijke legislatuur is het inderdaad de gewoonte dat een
technische begroting wordt opgemaakt, die dan in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur
door het nieuwe bestuur wordt gewijzigd. 2019 is een overgangsjaar.
Met andere woorden, het nieuwe bestuur zal de eerste jaren de beslissingen en de plannen
van het voormalige bestuur moeten uitvoeren.
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Ik verwijs hierbij naar de vele doorgeschoven werken en investeringen, die ik daarnet heb
opgesomd. Om dit allemaal uit te voeren moet er nu voor 2 miljoen euro wel geleend
worden (en ook worden afgelost).
In de meerjarenplanning 2014-2019, zoals vastgesteld in december 2017 was ingeschreven:
-

3.095.907 euro aan uitgaven
een lening van 1,8 miljoen euro
resultaat vorig boekjaar 328.717 euro (de tijd van de zgn. grote overschotten lijkt
voorbij)
en een autofinancieringsmarge van 1.080.907 euro!

Ondanks:
-

een hogere lening
er meer inkomsten zijn uit belastingverhogingen
het resultaat vorig boekjaar nu op 591.815 euro wordt geraamd
er minder uitgaven zijn (voor 2.132.490 euro)

→ hebben wij nu een autofinancieringsmarge van slechts 34.090 euro!
Het klopt dat het zo was geraamd in 2013. Maar vergeet niet dat was in “tempore non
suspecto” toen van een eigen gefinancierd gemeentehuis nog geen sprake was.
Ik herhaal ondanks mindere uitgaven en quasi dezelfde inkomsten hadden wij een AFM van
1.080.907 euro geraamd voor 2019. Nu blijft daar slechts 34.090 euro van over.
Dit enorm lager bedrag is niet te wijten aan een vervroegde schuldaflossing, want die zijn op
hetzelfde peil.
Ook de zgn. overschotten brengen geen soelaas, die zijn er trouwens niet meer.
Conclusie: het geld is gewoon op. Bewijs hiervan zijn al enkele lastenverhogingen die
blijkbaar nodig zijn om het budget te redden.
M.a.w. de goednieuwsshow over de gemeentelijke financiën die dit college graag opvoerde
is voorbij.
De nieuwe legislatuur zal starten met een budget waarvan nu al minstens een wiel is
afgereden.
Collega’s
Als u onze tussenkomsten in deze gemeenteraad over de gemeentelijke financiën er nog
eens op na leest, zal u vaststellen dat wij deze situatie bij ongewijzigd beleid hebben
voorspeld.
Het volgende gemeentebestuur weet waar ze op financieel vlak aan toe is en dat is de
verpletterende verantwoordelijkheid van dit uittredend CD&V bestuur.
Consequent zullen wij ook dit budget tegen stemmen.
45. - Financiën - Financiën - Gemeentebudget 2019 - Vaststelling

Inleiding

Maaike De Rudder
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Situatieschets

• Het budget van de gemeente wordt opgemaakt volgens de regels van het
BBC, en budgettering (budget 2019).
• Vóór het begin van ieder boekjaar stelt de gemeenteraad op basis van het
meerjarenplan het budget 2019 van de gemeente vast.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• Het budget bestaat uit een financiële nota en een beleidsnota (GD art. 149).
• Volgens artikel 150 van het gemeentedecreet verwoordt de beleidsnota het
beleid dat de gemeente gedurende het (financiële) boekjaar zal voeren en
concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting
omtrent de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de
aansluiting met de financiële nota.
• Volgens artikel 151 van het gemeentedecreet bevat de financiële nota
minstens het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het
liquiditeitenbudget.
• De financiële toestand van de besturen wordt bepaald door twee belangrijke
nieuwe regels van BBC:
o jaarlijks een positief resultaat op kasbasis voorleggen (inclusief
eventuele kasoverschotten van vorige jaren);
o een autofinancieringsmarge die op het einde van de planningsperiode
ten minste positief is.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de beleidsnota;
• de financiële nota (Initieel budget 2019/MJP 2014 volgnummer Budg.
Journaal 24832);
• het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2020.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• omzendbrief BB 2018/2 van 20 juli 2018: instructies voor de budgetten en
de éénjarige meerjarenplannen 2019 van de gemeenten en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
• gelet op het ministerieel besluit van 1 okober 2010 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
• gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
• het KB van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de
Gemeentelijke Comptabiliteit;
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt op basis van het meerjarenplan het budget 2019 van
de gemeente vast.
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Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid (digitaal)
en de Gouverneur.

Stemresultaat

13 ja-stemmen (Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder,
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen, Remi Audenaert, Egide Vonck,
Erik Waterschoot, Kristine Apers, Urbain Van Kemseke, Eric De Keyzer,
Karel Verelst, Chris Lippens)
5 neen-stemmen (Greta Poppe, Denis D'hanis, Guido De Lille, Veerle Stuer,
Tom Cool)
5 onthoudingen (Erik Maes, Katja Daman, Herwin De Kind, Tom Ruts, AnneMie Franckaert)

46. - Cel Beleidsondersteuning - Contractenbeheer - Gesloten bestelwagen
wegenploeg aankopen - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze

Inleiding

Harry De Wolf
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Situatieschets

• In het investeringsbudget 2019 worden kredieten t.b.v. 30.000 euro
ingeschreven als volgt:
beleidsitem 011904 Technische ploegen
algemeen rekeningnummer 2403000 Rollend Materieel gemeenschapsgoederen
investeringsenveloppe 2014-2019 RI
• Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van
29 oktober 2018 tot het aankopen van een CNG-voertuig.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de te vervangen bestelwagen is 22 jaar oud en geraakt niet meer door de
keuring;
• de configuratiefiche en de raming t.b.v. 30.000 euro;
• het gemeentebestuur engageert zich via het Burgemeesterconvenant om
haar CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen;
• de gemeente is vennoot van Eandis;
• opdrachten tussen vennoten en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden zijn mogelijk zonder een beroep te moeten doen
op de wetgeving overheidsopdrachten.
• Eandis biedt de mogelijkheid aan gemeenten om een voertuig via hen aan
te kopen.
• Eandis beschikt hiervoor over een lijst van diverse voertuigen waaruit kan
gekozen worden;
• deze lijst bevat een voertuig dat voldoet aan de vooropgestelde eisen van
de gemeente, nl. lichte vrachtwagen met gesloten laadruimte (Fiat Ducato
3,5t 3.0 CNG enkele cabine);
• het voertuig dient minimum voorzien van volgende opties:
o rubberen vloermatten
o ruit in schuifdeur rechts
o ruiten in achterdeuren
o vaste trekhaak
o bekleding laadvloer en zijwanden (multiplex)
o bagagedrager met rol
o tussenschot met ruit
o parkeersensoren achteraan
o wit-rode arcering achteraan
o oranje 8 LED-balk – verkeersbegeleider.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• het doelstellingenbeleid 2019;
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29
oktober 2018, houdende de aankoop van een gesloten bestelwagen op
CNG;
• de configuratiefiche en raming voor de aankoop van een gesloten
bestelwagen wegenploeg.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het gemeentedecreet;
• de de bepalingen van het decreet van 6 juli 2011, houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
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Besluit

Artikel 1
Gesloten bestelwagen wegenploeg aankopen, waarvan de kostprijs wordt
geraamd op 30.000 euro.
Artikel 2
De configuratiefiche goedkeuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen machtigen de overeenkomst tot
aankoop van het voertuig met Eandis af te sluiten en alle beslissingen te
nemen om deze raadsbeslissing uit te voeren.
Artikel 4
De financiering van deze uitgave past in het liquiditeitenbudget 2019, zoals
opgenomen in het meerjarenplan 2014-2020 (schema M2).
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

Tussenkomst GROEN-raadslid Tom Ruts:
“Ik was aanwezig op de vergadering met de bewoners van de Bosstraat. Op die vergadering
werd een voorstel van aanleg toegelicht door een bewoner. Het ontwerp werd hierop
gebaseerd. Groen vindt echter de aanpak onvoldoende. Met name rond fietsveiligheid is
niets opgenomen. De versmalling zal wel de verkeerssnelheid verlagen. Door de grasdals
zullen voertuigen echter makkelijker en sneller kunnen kruisen, waardoor de snelheid eerder
zal verhogen. Een gelijkaardige situatie zien we na de heraanleg van de Heerweg en de
Hoogstraat. We blijven op onze honger zitten qua fietsveiligheid en snelheidsremmende
maatregelen. Het is goed dat er iets gebeurt, maar we vinden het een mager beestje.
Daarom zullen we ons voor de stemming onthouden.”
47. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Wegen, fiets- en voetpaden onderhouden aanpassen Bosstraat

Inleiding

Harry De Wolf

Situatieschets

• In het strategisch meerjarenplan 2104-2019 werd voor de jaren 2018 en
2019 voor het onderhouden van wegenis, fiets- en voetpaden per jaar
250.000 euro voorzien op:
o beleidsitem: 020000 – Wegen
o algemeen rekeningnummer: 2241007 (uitrusting en buitengewoon
onderhoud wegen in aanbouw)
o investeringsenveloppe D2
o opgenomen in het doelstellingenbeleid
• doelstelling: kostenbewust beheer infrastructuur
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• actieplan 14/AP04a: onderhoud openbaar domein
• actie 14/AP04a/A12: wegenis, fiets- en voetpaden onderhouden
• De gemeenteraad besloot in zitting van 9 maart 2017 tot het onderhouden
van wegenis, fiets- en voetpaden voor een periode van 2 jaar, waarvan de
kostprijs wordt geraamd op 500.000 euro.
• Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 26 juni
2017 tot het gunnen van de opdracht “Wegenis, fiets- en voetpaden
onderhouden voor een periode van 2 jaar” aan de laagste regelmatige
bieder, zijnde Emeric D’Hollander bvba, Lekestraat 17 te 9190 Stekene,
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de bermen in de Bosstraat worden jaarlijks stuk gereden omdat er geen
uitwijkstroken liggen;
• er wordt voorgesteld langs beide zijden van de Bosstraat grasbetontegels te
plaatsen waardoor de totale breedte van de Bosstraat met 1,20m toeneemt
waardoor voertuigen elkaar kunnen passeren zonder de bermen te
beschadigen;
• om de snelheid af te remmen wordt tevens voorgesteld een
verkeersremmend element aan te brengen in de vorm van een versmalling
en de bocht t.h.v. het kruispunt met Heilig Hart uit te werken zodat deze
bocht komende van de Kasteelstraat niet zo snel kan genomen worden;
• deze aanpassingen houden een wijziging van het openbaar domein in
waardoor dit dossier voorafgaand dient voorgelegd aan de gemeenteraad;
• de plannen en raming ten bedrage van 40.000 euro excl. btw of 48.400 euro
incl. btw.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de gemeenteraadsbeslissing dd. 9 maart 2017;
• de collegebeslissing dd. 26 juni 2017;
• het grondplan, dwarsprofielen en nota (documenten voor het verkrijgen van
de omgevingsvergunning);
• de raming.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De plannen van het dossier ‘aanpassen Bosstraat’ waarvan de kostprijs wordt
geraamd op 40.000 euro excl. btw of 48.400 euro incl. btw goedkeuren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen machtigen om de nodige
vergunningen aan te vragen.
Artikel 3
De financiering van deze uitgave past in het liquiditeitenbudget 2019, zoals
opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019.
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Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

13 ja-stemmen (Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder,
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen, Remi Audenaert, Egide Vonck,
Erik Waterschoot, Kristine Apers, Urbain Van Kemseke, Eric De Keyzer,
Karel Verelst, Chris Lippens)
10 onthoudingen (Erik Maes, Katja Daman, Herwin De Kind, Tom Ruts,
Greta Poppe, Anne-Mie Franckaert, Denis D'hanis, Guido De Lille,
Veerle Stuer, Tom Cool)

48. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Houtvoortsite - infrastructurele wijzigingen
toegang LRV en KLJ

Inleiding

Harry De Wolf

Situatieschets

• In het strategisch meerjarenplan 2014-2019 werd voor de jaren 2018 en
2019 voor het onderhouden van wegenis, fiets- en voetpaden per jaar
250.000 euro voorzien op:
beleidsitem 020000 (wegen)
algemeen rekeningnummer 2241007 (uitrusting en buitengewoon
onderhoud wegen in aanbouw)
investeringsenveloppe D2
opgenomen in het doelstellingenbeleid
o doelstelling : kostenbewust beheer infrastructuur
o actieplan 14/AP04a: onderhoud openbaar domein
o actie 14/AP04a/A12: wegenis, fiets- en voetpaden onderhouden
• De gemeenteraad besloot in zitting van 9 maart 2017 tot het onderhouden
van wegenis, fiets- en voetpaden voor een periode van 2 jaar, waarvan de
kostprijs wordt geraamd op 500.000 euro.
• Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 26 juni
2017 tot het gunnen van de opdracht “Wegenis, fiets- en voetpaden
onderhouden voor een periode van 2 jaar” aan de laagste regelmatige
bieder, zijnde Emeric D'Hollander bvba, Lekestraat 17 te 9190 Stekene,
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
• Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 3
september 2018 tot het samenbrengen van de betrokken vereniging om de
oplossingen voor de aangekaarte problematiek uit te voeren
• Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 1
oktober 2018:
•

de toegangsstrook langsheen de manège te asfalteren en te voorzien
van een aantal snelheidsremmers;

•

een uitwijkstrook te voorzien ter hoogte van de poort van KFC
Sporting;
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•

met de aannemer ter plaatse gaan om een plan op te maken en een
planning op te stellen;

•

na de asfalteringswerken twee betonblokken plaatsen op het midden
van de site om een knip te realiseren voor een proefperiode van één
jaar;

•

op langere termijn onderzoeken of een toegang voor leveringen
richting KLJ kan gerealiseerd worden langs de parking achter GC De
Route.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het doorgaand verkeer op de houtvoortsite, tussen de Houtvoortstraat en de
Stationstraat, zorgt voor de nodige overlast op de site en geeft aanleiding
tot misbruik van de site;
• de toegang tot de LRV vanuit de Houtvoortstraat wordt bemoeilijkt door de
beperkte breedte van de toegangsweg, waarbij weinig tot geen
uitwijkmogelijkheden zijn;
• het pad langs de manege dient jaarlijks genivelleerd door putvorming;
• om doorgaand verkeer te vermijden wordt tussen de LRV en het KLJgebouw een knip gerealiseerd. In eerste fase gebeurt dit met betonblokken;
• de KLJ is vanaf dan bereikbaar via de Stationstraat, de LRV via de
Houtvoortstraat;
• de toegangsweg naar LRV, vanuit de Houtvoortstraat, wordt voorzien van
een bijkomende betonnen uitwijkstrook;
• het pad langs de manege wordt verhard met asfalt en voorzien van
verkeersremmers;

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de gemeenteraadsbeslissing dd. 9 maart 2017
• de collegebeslissing dd. 26 juni 2017
• advies brandweer dd. 26 oktober 2018
• collegebeslissing dd. 3 september 2018
• collegebeslissing dd. 1 oktober 2018

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet
• de bepalingen van het gemeentedecreet

Besluit

Artikel 1
De plannen van het dossier ‘Houtvoortsite – infrastructurele wijzigingen’
waarvan de kostprijs wordt geraamd op 25.000 excl. btw of 30.250 euro incl.
btw euro goedkeuren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen machtigen om de nodige
vergunningen aan te vragen.
Artikel 3
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De financiering van deze uitgave past in het liquiditeitenbudget 2019, zoals
opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

18 ja-stemmen (Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder,
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen, Remi Audenaert, Egide Vonck,
Erik Maes, Erik Waterschoot, Katja Daman, Herwin De Kind, Tom Ruts,
Kristine Apers, Urbain Van Kemseke, Anne-Mie Franckaert, Eric De Keyzer,
Karel Verelst, Chris Lippens)
5 onthoudingen (Greta Poppe, Denis D'hanis, Guido De Lille, Veerle Stuer,
Tom Cool)

49. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Reglement voor het plaatsen van
terrassen, het ophangen van zonnetenten en het inplanten van rijwielvoorzieningen
op het openbaar domein - aanpassing

Inleiding

Harry De Wolf

Situatieschets

• De gemeenteraad heeft op 6 februari 2014 het aangepaste reglement van
inwendig bestuur voor het plaatsen van terrassen, het ophangen van
zonnetenten en het inplanten van rijwielvoorzieningen op het openbaar
domein vastgesteld.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• het is aangewezen om punt 2 van art. 4 te schrappen en punt 4 van art. 4
aan te passen, er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een
zomer- en winterterras;
• het reglement werd in zijn totaliteit aangepast volgens de adviezen van
dienst mobiliteit, afdeling omgeving, brandweer en aangevuld met definities,
toepassingsgebied, aanvraag, algemene voorwaarden, toezicht en
handhaving en inwerkingtreding.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2009 tot het vaststellen van het
reglement van inwendig bestuur voor het plaatsen van terrassen, het
ophangen van zonnetenten en het inplanten van rijwielvoorzieningen op het
openbaar domein, het besluit van de gemeenteraad van 1 september 2011
tot vaststelling van het reglement van inwendig bestuur voor het plaatsen
van terrassen, het ophangen van zonnetenten en het inplanten van
rijwielvoorzieningen op het openbaar domein;
• het besluit van de gemeenteraad van 6 februari 2014 tot aanpassing van
het reglement van inwendig bestuur voor het plaatsen van terrassen, het
ophangen van zonnetenten en het inplanten van rijwielvoorzieningen op het
openbaar domein;
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29
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oktober 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet
• de bepalingen van het gemeentedecreet
• de bepalingen van het bijzonder politiereglement betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties
• het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende
vaststelling van een algemene bouwvergunning inzake wegen voor
voetgangersverkeer, meer bepaald de inrichtingsprincipes betreffende
wegen voor voetgangersverkeer
• het omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014
• het uitvoerend besluit van het omgevingsvergunningsdecreet van 27
november 2015

Besluit

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2019 het reglement van inwendig bestuur voor het
plaatsen van terrassen, het ophangen van zonnetenten en het inplanten van
rijwielvoorzieningen op het openbaar domein, vastgesteld door de
gemeenteraad van 6 februari 2014, opheffen.
Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2019 het aangepaste reglement van inwendig
bestuur voor het plaatsen van terrassen, het ophangen van zonnetenten en
het inplanten van rijwielvoorzieningen op het openbaar domein invoeren.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

50. - Welzijn - Welzijn - Overeenkomst Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw

Inleiding

Marita Meul

Persoonsgegevens

• Aanvrager/betrokkene: Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw

Situatieschets

• Door de strengere reglementering inzake voorwaarden over de
infrastructuur, voedselveiligheid, brandveiligheid enz. haken de laatste jaren
meer en meer kinderbegeleiders af om in hun eigen woning kinderopvang
voor baby’s en peuters te organiseren.(= gezinsopvang).
• Hierdoor heeft Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw sedert 2015 geen 80%
bezetting van de erkende plaatsen in de gezinsopvang meer behaald.
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• Dit jaar heeft Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw een officiële aanmaning
van Kind en Gezin gekregen dat ze in 2018 de vereiste 80% moeten
behalen, zo niet zal de Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw:
- Erkende plaatsen in de gezinsopvang verliezen (van 91 erkende
plaatsen naar 72 erkende plaatsen)
- Ongeveer 11.000 euro subsidies van Kind en Gezin verliezen
- Wellicht de subsidietrap 2 verliezen d.i. subsidies voor inkomenstarief.
Momenteel betalen de ouders een prijs op basis van hun inkomen en
krijgen kinderen van kwetsbare gezinnen voorrang. Dit kan betekenen
dat in de toekomst de opvang nog enkel betaalbaar zal worden voor
ouders met een hoger inkomen.
• Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw vindt evenwel voldoende kandidaat
kinderbegeleiders voor groepsopvang. Door de uitbreiding van het aanbod
groepsopvang kan Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw proberen om de
80% bezetting van de erkende opvangplaatsen te behalen.
Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw kan en heeft al plaatsen van de
gezinsopvang overgeheveld naar de groepsopvang.
• Het knelpunt dat zich bij groepsopvang stelt, is het vinden van geschikte
infrastructuur. Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw vraagt aan de
gemeente naar analogie met de woning in de Kerkstraat om financieel
tussen te komen in de huur van een woning voor max. 9.000 euro per jaar.
• Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw zal proberen een woning te zoeken in
Sint-Pauwels of Meerdonk aangezien deze deelgemeenten momenteel
blinde vlekken zijn in de opvang van baby’s en peuters.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de afname van het aantal kinderbegeleiders in de gezinsopvang;
• officiële aanmaning van Kind en Gezin aan Kinderopvangdienst
Gezinsbond vzw om de vereiste 80% bezetting van de erkende plaatsen te
behalen.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de gemeenteraadsbeslissing van 12 mei 2016 waarbij de overeenkomst
tussen de gemeente en Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw is
goedgekeurd;
• overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Kinderopvangdienst
Gezinsbond vzw van 12 mei 2016;
• de collegebeslissing van 12 november 2018 waarbij het college de
principiële goedkeuring heeft gegeven om max.9.000 euro per jaar extra te
voorzien als tussenkomst in de huurkosten van een woning die de
Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw zal huren voor groepsopvang;
• ontwerp overeenkomst tussen gemeente en Kinderopvangdienst
Gezinsbond vzw van 13 december 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
• de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit

Artikel 1
De overeenkomst tussen de gemeente en Kinderopvangdienst Gezinsbond
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vzw goedgekeurd door de gemeenteraad van 12 mei 2016 opheffen.
Artikel 2
Het ontwerp van overeenkomst tussen gemeente en Kinderopvangdienst
Gezinsbond vzw, waarbij er max. 9.000 euro per jaar extra wordt voorzien als
tussenkomst in de huurkosten woning die de Kinderopvangdienst Gezinsbond
vzw zal huren voor de groepsopvang, goedkeuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen machtigen tot de verdere
administratieve afhandeling.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

18 ja-stemmen (Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder,
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen, Remi Audenaert, Egide Vonck,
Erik Maes, Erik Waterschoot, Katja Daman, Herwin De Kind, Tom Ruts,
Kristine Apers, Urbain Van Kemseke, Anne-Mie Franckaert, Eric De Keyzer,
Karel Verelst, Chris Lippens)
5 onthoudingen (Greta Poppe, Denis D'hanis, Guido De Lille, Veerle Stuer,
Tom Cool)

51. - Welzijn - Welzijn - Jaarlijkse toelage zelfstandige opvanginitiatieven

Inleiding

Marita Meul

Persoonsgegevens

• Aanvrager/betrokkene: Zelfstandige opvanginitiatieven Wawaa 2, Zazoe, ’t
Knusje en Stoetel

Situatieschets

• Mail d.d. 26 januari 2018 van de zaakvoerder Zelfstandig Opvanginitiatief
WaWaa 2 met de vraag om jaarlijks een toelage te ontvangen naar
analogie met de gemeente Beveren.
• In Beveren ontvangen de zelfstandige opvanginitiatieven 25,50 euro per
erkende opvangplaats per jaar. Deze toelage is gekoppeld aan
verschillende voorwaarden zoals de werking, vergunning Kind en Gezin,
veiligheidsattest brandweer
• Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft tijdens de algemene vergadering
van 14 mei 2018 unaniem positief advies gegeven om de zelfstandige
opvanginitiatieven jaarlijks een toelage toe te kennen mits ze voldoen aan
volgende voorwaarden:
- Een werking als zelfstandig kinderdagverblijf of zelfstandige
kinderbegeleider op 1 november van het dienstjaar
- Leeftijd kinderen 0-3 jaar
- In het bezit zijn van een veiligheidsattest van de brandweer
- Moet in de gemeente Sint-Gillis-Waas opvang aanbieden
- Meewerken aan o.a. Lokaal Overleg Kinderopvang, lokaal loket
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kinderopvang

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de gemeente ondersteunt en investeert in Landelijke Kinderopvang en in
Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw.
• omwille van het gelijkheidsprincipe is het wenselijk om een jaarlijkse toelage
voor de zelfstandige opvanginitiatieven toe te kennen op basis van erkende
opvangplaatsen per zelfstandig opvanginitiatief;
• door de zelfstandige kinderopvanginitiatieven een jaarlijkse toelage toe te
kennen kan de gemeente mee de kwaliteit van de opvang opvolgen voor de
inwoners en de zelfstandige opvanginitiatieven stimuleren om mee te
werken aan o.a. lokaal loket kinderopvang, lokaal overleg kinderopvang
aangezien zij een waardevolle partner zijn in het kinderopvanglandschap
• de nodige kredieten werden voorzien in het budget 2019.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
19 november 2018 om de zelfstandige opvanginitiatieven principieel een
jaarlijkse toelage toe te kennen ten bedrage van 25,50 euro per erkende
opvangplaats mits de zelfstandige opvanginitiatieven voldoen aan volgende
criteria:
- een werking als zelfstandig kinderdagverblijf of zelfstandige
kinderbegeleider op 1 november van het dienstjaar
- leeftijd kinderen 0-3 jaar
- in het bezit zijn van een veiligheidsattest van de brandweer
- moet in de gemeente Sint-Gillis-Waas opvang aanbieden
- meewerken aan o.a. Lokaal Overleg Kinderopvang, lokaal loket
kinderopvang.
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
26 februari 2018 om het voorstel van een jaarlijkse toelage voor
zelfstandige kinderopvanginitiatieven ter advies voor te leggen aan het
Lokaal Overleg Kinderopvang.
• advies Lokaal Overleg Kinderopvang in zitting van 14 mei 2018;

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van de nieuwe gemeentewet
• de bepalingen van het gemeentedecreet

Besluit

Artikel 1
Jaarlijks een toelage voor de zelfstandige opvanginitiatieven toekennen ten
bedrage van 25,50 euro per erkende opvangplaats mits de zelfstandige
opvanginitiatieven voldoen aan volgende voorwaarden:
- een werking als zelfstandig kinderdagverblijf of zelfstandige
kinderbegeleider op 1 november van het dienstjaar
- leeftijd kinderen 0-3 jaar
- in het bezit zijn van een veiligheidsattest van de brandweer
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-

moet in de gemeente Sint-Gillis-Waas opvang aanbieden
meewerken aan o.a. Lokaal Overleg Kinderopvang, lokaal loket
kinderopvang.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen machtigen tot de verdere
administratieve afhandeling.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het gemeentedecreet (Titel VIII).

Stemresultaat

18 ja-stemmen (Marita Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder,
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen, Remi Audenaert, Egide Vonck,
Erik Maes, Erik Waterschoot, Katja Daman, Herwin De Kind, Tom Ruts,
Kristine Apers, Urbain Van Kemseke, Anne-Mie Franckaert, Eric De Keyzer,
Karel Verelst, Chris Lippens)
5 onthoudingen (Greta Poppe, Denis D'hanis, Guido De Lille, Veerle Stuer,
Tom Cool)

De punten van de agenda van de gemeenteraad zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de
zitting te 22.11 u

An Roels
algemeen directeur wnd

Remi Audenaert
voorzitter van de gemeenteraad

GR13122018

