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GEMEENTERAADSZITTING VAN 06 JUNI 2019
AANWEZIG :

Maaike De Rudder, burgemeester;
Herwin De Kind, Harry De Wolf, Wilbert Dhondt, Tom Ruts,
Marita Meul, schepenen;
Greet Van Moer, voorzitter van de gemeenteraad;
Remi Audenaert, Chris Lippens, Romain Meersschaert,
Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Denis D'hanis, Tom Cool,
Guido De Lille, Greta Poppe, Koen Daniëls, Matthias Van Zele,
Marlene Moorthamers, Dirk Van Raemdonck,
Walter Scheerders, Nico De Wert, Iris Ruys - Verbraeken,
Erik Rombaut, Marleen Van Hove, raadsleden;
Vicky Van Daele, algemeen directeur

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Punten college burgemeester en schepenen
1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Samenstelling beheersorgaan van de
bibliotheek
2. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Voorstelling rekening 2018 vzw
Tempus De Route
3. - Grondgebiedzaken - Gebouwen - renovatie pompstation GC De Route
4. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Uitbreiding sportzone Houtvoort - aankoop
perceel
5. - Grondgebiedzaken - Infrastructuur - KMO-zone Kluizenmolen fase 3 - toelating aan
Delamo NV voor het verhuren van een KMO-unit Kluizenmeersen 21H aan Klusserhuis GV &
Zns, Gino Verwulghen (klussen in en rond het huis)
6. - Welzijn - Welzijn - Drugpunt Waas - kennisgeving jaarverslag en financieel rapport
7. - Welzijn - Welzijn - Gemeentelijk reglement aanpassingstoelage woning ouderen
8. - Welzijn - Welzijn - Gemeentelijke verbeteringspremie en aanpassingspremie
9. - Welzijn - Welzijn - Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
10. - Welzijn - Welzijn - Organisatie van de buitenschoolse kinderopvang - verderzetting
11. - Welzijn - Wonen en patrimonium - Uitbreiding takenpakket energiehuis
driejarenplanning
12. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Zefier - algemene vergadering - kennisname
agenda
13. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergem - algemene vergadering - kennisname
agenda
14. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - MIWA - algemene vergadering - kennisname
agenda
15. - Cel Beleidsondersteuning - Veiligheid - Nood-en interventieplanning - goedkeuren
psychosociaal interventieplan
16. - Financiën - Financiën - Gemeenterekening 2018 - vaststellen
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17. - Financiën - Financiën - OCMW - Jaarrekening 2018
18. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart - jaarrekening 2018
19. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Cornelius - jaarrekening 2018
20. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus - jaarrekening 2018
21. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Egidius - jaarrekening 2018
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OPENBARE ZITTING
Mededeling CD&V-fractievoorzitter Chris Lippens:
We kunnen twee leden van de gemeenteraad afvaardigen naar het Vlaams Parlement.
Zowel namens de CD&V, als namens de ganse gemeenteraad wensen we felicitaties over te
brengen. Zowel aan Maaike De Rudder als aan Koen Daniëls.
1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Samenstelling beheersorgaan
van de bibliotheek

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

•
•
•

•
•
•

•

De gemeenteraad van 6 juni 2013 besliste over de oprichting van een
beheersorgaan voor de openbare bibliotheek, de samenstelling en het
huishoudelijk reglement.
De installatie van het beheersorgaan gebeurt door de gemeenteraad.
Het beheersorgaan bestaat uit 14 stemgerechtigde leden en wordt
samengesteld enerzijds uit afgevaardigden van de politieke overheid (7),
aangewezen volgens het proportioneel stelsel en anderzijds uit
vertegenwoordigers van gebruikers en filosofische en ideologische
strekkingen (7).
Alle leden van het beheersorgaan moeten lid zijn van de bibliotheek.
Aan de politieke partijen werden afgevaardigden voor het beheersorgaan
gevraagd volgens het proportioneel stelsel.
Vanuit de politieke partijen werden volgende kandidaturen ingediend:
o namens CD&V:
Wilbert Dhondt
Godelieve Van Sikkeleris
o namens Groen-sp.a:
Nadine Joséphine Staelens
o namens N-VA:
Benita Cramer
Debby Rombaut
Iris (Margareta) Ruys
o namens Vlaams Belang:
Romain Meersschaert
Naar aanleiding van een oproep werden 6 kandidaturen ontvangen
namens de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen:
o Raymond Covents
o Gino De Waele
o Karel Verelst
o Benny Westerlinck
o Marc Versavel
o Dominique de Moor
o Dat wil zeggen dat de gemeenteraad nog 1 stemgerechtigd lid vanuit
de gebruikers en filosofische strekkingen kan aanduiden wanneer zich
een nieuwe kandidaat aanmeldt.

GR06062019

191
Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• de leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de schriftelijke kandidaturen van de afgevaardigden van de politieke
partijen;
• de schriftelijke kandidaturen namens de gebruikers en filosofische en
ideologische strekkingen.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare
bibliotheek;
• het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
§1 Aanstelling van 7 politiek afgevaardigden in het beheersorgaan van de
openbare bibliotheek, zijnde:
namens CD&V:
• Wilbert Dhondt
• Godelieve Van Sikkeleris
namens Groen-sp.a:
• Nadine Joséphine Staelens
namens N-VA:
• Benita Cramer
• Debby Rombaut
• Iris (Margareta) Ruys
namens Vlaams Belang:
• Romain Meersschaert
§2 Aanstelling van 6 vertegenwoordigers namens de gebruikers en
filosofische en ideologische strekkingen in het beheersorgaan van de
openbare bibliotheek, zijnde:
• Raymond Covents
• Gino De Waele
• Karel Verelst
• Benny Westerlinck
• Marc Versavel
• Dominique de Moor
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de benoemde
vertegenwoordigers.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.
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2. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Voorstelling rekening 2018 vzw
Tempus De Route

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• De statuten van vzw Tempus De Route bepalen dat het toezicht over de
financiën van de vereniging wordt opgedragen aan een commissaris met
inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.
• De statuten van vzw Tempus De Route bepalen dat de jaarrekening ter
goedkeuring aan de algemene vergadering en aan de gemeenteraad dient
te worden voorgelegd.
• De statuten van vzw Tempus De Route bepalen dat het boekjaar van de
vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Bij het einde
van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen
jaar af en maakt hij de balans op. Deze worden aan de goedkeuring van de
algemene vergadering onderworpen. Deze algemene vergadering dient
plaats te vinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• op 4 juli 2013 keurde de gemeenteraad de statuten van vzw Tempus De
Route goed.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het financieel verslag 2018;
• het rapport van de commissaris;
• de toelichtende nota.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het financiële verslag 2018 van vzw Tempus De
Route goed.
De balans per 31/12/2018 :
Het totaal bedrag van de activa is gelijk aan het totaal bedrag van de passiva,
nl. 107.949,83 euro.
De resultatenrekening per 31/12/2018 :
Bedrijfsopbrengsten
130.684,71 euro
Bedrijfskosten
133.175,10 euro
Roerende voorheffing
8,51 euro
Financiële opbrengsten
55,70 euro
Financiële kosten
0 euro
Resultaat over het boekjaar -2.446,20 euro
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Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

3. - Grondgebiedzaken - Gebouwen - renovatie pompstation GC De Route

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• In het investeringsbudget 2019 werden kredieten t.b.v. 36.700,00 euro
ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 020000 (Wegen)
- algemeen rekeningnummer 2241000 (Uitrusting en buitengewoon
onderhoud wegen)
- opgenomen in het doelstellingenbeleid:
o doelstelling : Kostenbewust beheer infrastructuur
o actieplan 14/AP04a: Onderhoud openbaar domein
o actie 14/AP04a/A15: Pompstations buitengewoon onderhouden
• De Watergroep heeft, in samenwerking met Aquafin, op 21 december 2009,
een Riopact-overeenkomst afgesloten met de gemeente.
• Via deze overeenkomst kunnen een aantal taken op het vlak van de
uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel toevertrouwd
worden aan De Watergroep.
• De Watergroep doet hiervoor beroep op Aquafin.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• het pompstation van GC De Route zorgt ervoor dat het afvalwater van gans
de site wordt overgepompt naar de openbare riolering in de Stationstraat;
• regelmatig staan de pompen in storing waardoor het afvalwater niet correct
wordt afgevoerd;
• het is noodzakelijk het pompstation te renoveren om de afvoer van het
afvalwater van GC De Route te garanderen;
• naast het vervangen van 2 stuks pompen wordt al het leidingwerk
vernieuwd en een koppeling gemaakt op het alarmerings- en
opvolgingssysteem van De Watergroep voor een bedrag van 19.378,68
euro (excl. BTW);
• het onderhoud en beheer van het pompstation wordt eveneens
overgedragen via de Riopact-overeenkomst.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de beslissing van de gemeenteraad van 8 december 2005 houdende de
principiële beslissing tot het sluiten van een overeenkomst met de
Watermaatschappij (De Watergroep) in het kader van de decretale
saneringsverplichting;
• de Riopact-overeenkomst van 21 december 2009 tussen de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Sint-Gillis-Waas;
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• kostenraming renovatie pompstation GC De Route van 6 mei 2019 ten
bedrage van 19.378,68 euro (excl. BTW).

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Het pompstation van GC De Route renoveren waarvan de kostprijs geraamd
wordt op 19.378,68 euro excl. BTW.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

4. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Uitbreiding sportzone Houtvoort - aankoop
perceel

Inleiding

Harry De Wolf

Situatieschets

• De gemeenteraad besliste op 9 maart 2017 tot aankoop van een perceel
grenzend aan de Houtvoortsite, kadastraal gekend als Sint-Gillis-Waas, 1ste
afdeling, sectie C, nummer 492.
• Ook de naastgelegen percelen (nummer 476A en 484A) sluiten aan op het
gemeentelijk Sport- en spelcomplex, maken deel uit van hetzelfde BPA en
delen dezelfde bestemming (zone bestemd voor openbaar nut en
gemeenschapsfuncties). Perceel 494T ligt slechts (deels) in deze zone.
• Het college besliste op 15 mei 2017 om de eigenaars van de naastgelegen
percelen in kennis te stellen van de gemeentelijke wens om de
Houtvoortsite te verruimen en de vraag te stellen of zij bereid waren om hun
perceel te vervreemden. De eigenaars bleken interesse te hebben, maar de
prijs was een discussiepunt.
• Het college besliste op 3 september 2018 om de naastgelegen gronden te
laten schatten. Landmetersbureau De Coene bvba werd aangesteld om een
schattingsverslag op te maken.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• In het investeringsbudget van 2019 is een budget voorzien van 250.000
euro om de gronden achter de Pottersdreef te verwerven:
- beleidsitem : 020000
- algemeen rekeningnummer : 2200000
- actie : 14/AP32/A04
• Het perceel bouwland, gekadastreerd Sint-Gillis-Waas, 1ste afdeling, sectie
C, nummer 484A werd geschat op 53.000 euro, volgens het
schattingsverslag van Landmetersbureau De Coene bvba.
• De eigenares wenst het perceel te verkopen aan de geschatte prijs.
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• Het perceel is gunstig gelegen. Het ligt naast het reeds eerder aangekochte
perceel (2017) en heeft de juiste bestemming.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de gemeenteraadsbeslissing van 9 maart 2017, m.b.t. aankoop van een
perceel;
• schattingsverslag van 22 oktober 2018, opgemaakt door Landmetersbureau
De Coene bvba;
• collegebeslissing van 15 mei 2017, m.b.t. de uitbreiding van de site;
• collegebeslissing van 3 september 2018, m.b.t. opmaak schattingsverslag
• collegebeslissing van 25 februari 2019, m.b.t. aankoop percelen en
aanstellen notaris;
• collegebeslissing van 23 april 2019, m.b.t. koopovereenkomst;
• koopovereenkomst, opgemaakt door notaris Smet.
;

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Het perceel bouwland Houtvoort met een oppervlakte van 33a52ca,
gekadastreerd Sint-Gillis-Waas, 1ste afdeling sectie C, nummer 484A – KI18,
eigendom van Mevr. De Potter Jacqueline wonende Optimismelaan 93B,
B047 te 1140 Evere, aankopen voor de som van 53.000 euro.
Artikel 2
De voorwaarden, zoals vastgesteld in de verkoopovereenkomst, opgemaakt
door notaris Dirk Smet, goedkeuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen machtigen voor de verdere
afhandeling van de aankoop.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik heb twee vragen:
• Bij de toelichting rond de eerste schets waren een aantal mensen uit de buurt aanwezig.
Maar niet de mensen die hier aan grenzen, wel mensen die aan de overkant wonen. Daarom
mijn vraag om alle mensen die hier rechtstreeks aan grenzen mee uit te nodigen in een
volgende fase.
• Aankoop van extra gronden is logisch en goed. We hebben niet alleen sportverenigingen in
Sint-Gillis-Waas, maar ook in de deelgemeenten. Een aantal ervan zitten zonevreemd. De
zonevreemde sportaangelegenheden, kunnen die geregulariseerd worden zodat ze kunnen
blijven waar ze zijn?
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5. - Grondgebiedzaken - Infrastructuur - KMO-zone Kluizenmolen fase 3 - toelating aan
Delamo NV voor het verhuren van een KMO-unit Kluizenmeersen 21H aan Klusserhuis
GV & Zns, Gino Verwulghen (klussen in en rond het huis)

Inleiding

Harry De Wolf

Persoonsgegevens

• Aanvrager/betrokkene: Delamo NV ; Klusserhuis GV & Zns, Gino
Verwulghen

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 Kluizenmeersen 21H te verhuren aan de firma
Klusserhuis & Zns, Gino Verwulghen (klussen in en rond het huis) (BE0551
879 916) met maatschappelijke zetel Molenstraat 23, 9170 Sint-Gillis-Waas.
• Per mail van 23 april 2019 vraagt Delamo NV toelating tot het verhuren van
Kluizenmeersen 21H aan Klusserhuis & Zns, Gino Verwulghen (klussen in
en rond het huis).

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• Klusserhuis & Zns, Gino Verwulghen (klussen in en rond het huis) voldoet
aan de voorwaarden om zich te vestigen in de KMO-zone Kluizenmeersen;
• het huren van unit Kluizenmeersen 21H is gewenst voor het vestigen van
een opslagplaats voor het klusbedrijf.

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;
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• 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 23 april
2019 houdende de vraag om toelating tot het verhuren van unit
Kluizenmeersen 21H aan de firma Klusserhuis & Zns, Gino Verwulghen
(klussen in en rond het huis) met maatschappelijke zetel Molenstraat 23,
9170 Sint-Gillis-Waas.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De verhuur van unit Kluizenmeersen 21H door Delamo N.V. Aven Akkers 7,
9130 Verrebroek aan de firma Klusserhuis & Zns, Gino Verwulghen (klussen
in en rond het huis) met maatschappelijke zetel Molenstraat 23, 9170 SintGillis-Waas goedkeuren.
Artikel 2
Het gebruik van de unit als opslagplaats voor het klusbedrijf goedkeuren.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).”

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

6. - Welzijn - Welzijn - Drugpunt Waas - kennisgeving jaarverslag en financieel rapport

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• De gemeenteraad heeft in zitting van 5 juli 2018 de gewijzigde statuten
interlokale vereniging Drugpunt Waas goedgekeurd.
• Het jaarverslag 2018 vermeldt alle activiteiten en campagnes die Drugpunt
Waas heeft verwezenlijkt in dat jaar. Het geeft eveneens een overzicht van
het aantal begeleidingen waar Drugpunt Waas jongeren en hun omgeving
hulp biedt bij (beginnende) problemen in het omgaan met genotsmiddelen.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
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• in artikel 19 van de statuten staat dat het jaarverslag en het financieel
rapport jaarlijks ter kennisgeving worden voorgelegd aan de raadsleden en
worden gepubliceerd op de website van de deelnemende gemeenten.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de gemeenteraad van 5 juli 2018 waarbij de gewijzigde statuten interlokale
vereniging zijn goedgekeurd;
• het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 april 2019
waarbij het college kennis heeft genomen van het jaarverslag 2018 en het
financieel verslag 2018 van Drugpunt Waas.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Kennisname van het jaarverslag 2018 en het financieel verslag 2018 van de
interlokale vereniging Drugpunt Waas.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

7. - Welzijn - Welzijn - Gemeentelijk reglement aanpassingstoelage woning ouderen

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Samen met de Vlaamse overheid wil de gemeente zich verder inzetten om
de oudere inwoners (65plussers) zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
• Het aanpassen van de woning aan de behoeften van ouderen is essentieel
om deze doestelling te realiseren.
• De Vlaamse aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven
woningaanpassingen voor senioren blijft als aparte premie bestaan vanaf 1
juni 2019.
• Op basis van de wijzigingen van de Vlaamse aanpassingspremie voor
ouderen is het noodzakelijk om het huidige reglement aan te passen en te
actualiseren.
• Het gemeentelijk reglement aanpassingstoelage woning voor ouderen wil
een aanvulling zijn op de Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• door aanpassingen aan de woning kunnen ouderen vaak langer zelfstandig
in hun eigen woning blijven wonen;
• het gemeentelijk reglement richt zich in eerste instantie naar kwetsbare
ouderen met een beperkt inkomen en laag kadastraal inkomen.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de gemeenteraadsbeslissing van 9 juni 2011 en 4 april 2013 waarbij het
gemeentelijk reglement aanpassingstoelage woning senioren is
goedgekeurd;
• het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 mei 2019
heeft het nieuwe gemeentelijk reglement aanpassingstoelage woning
ouderen principieel goedgekeurd.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een aanpassingspremie
voor woningen van 21 december 2018;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Opheffen van het gemeentelijk reglement aanpassingstoelage woning
senioren zoals is goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 9 juni
2011 en 4 april 2013.
Artikel 2
Goedkeuren van het reglement gemeentelijke aanpassingstoelage woning
ouderen.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Punt verdagen naar volgende gemeenteraad: bij algemeenheid van stemmen.

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
We vinden dit vanuit N-VA een goed punt: oudere inwoners kunnen langer thuis blijven
wonen. We vinden de combinatie van een Vlaamse premie en gemeentelijke premie een
goede zaak.
1 correctie: voor Vlaanderen kan je 2 keer beroep doen op premie (nl. voor 2 onderdelen).
Wij hebben een paar voorstellen:
Op vlak van administratieve vereenvoudiging: als mensen de Vlaamse premie toegekend
krijgen en ze komen met formulier naar gemeente, kunnen ze dan gemeentelijke premie niet
automatisch toegekend krijgen?
Er zitten kleine verschillen tussen beide.
Als 1 van beide partners komt te overlijden, dan blijft de Vlaamse premie wel bestaan, maar
de gemeentelijke premie mogelijks niet want die is geplafonneerd op een KI van 1200 euro.
Wij stellen dus volgende voor:
Amendement 1: plafond van KI van 1.200 euro schrappen.
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Amendement 2: in functie van administratieve vereenvoudiging – als je Vlaamse premie
krijgt, krijg je ook gemeentelijke premie.
Amendement 3: naast feit dat woning in Sint-Gillis-Waas moet zijn, de aanvulling dat 65plusser ook hoofdverblijfplaats moet hebben in Sint-Gillis-Waas. Dit om te vermijden dat
inwoners van buiten de gemeente hier premie komen opstrijken.
Tussenkomst van CD&V-raadslid Marita Meul:
Dat de premie ook 2.500 euro zou zijn in Vlaanderen klopt niet. Ik lees dat de kostprijs van
de werken 1.250 euro mag zijn. De premie bedraagt maar 50% van de kostprijs.
Volgens dhr. Daniëls is premie 2 keer 1.250 euro want 1.250 euro per onderdeel.
Mededeling voorzitter van de gemeenteraad Greet Van Moer
Eerst het punt volledig uitklaren en terug opnemen op volgende commissie en
gemeenteraad.
8. - Welzijn - Welzijn - Gemeentelijke verbeteringspremie en aanpassingspremie

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• De gemeentelijke verbeteringspremie en aanpassingspremie is een
aanvullende premie op de Vlaamse verbeteringspremie en
aanpassingspremie.
• Deze gemeentelijke premie bedraagt 10% van het toegekende bedrag van
de Vlaamse overheid.
• In het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2018 is beslist om
een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. Deze vernieuwde
renovatiepremie vervangt de uitdovende renovatiepremie, ingevoerd in
2015 en de verbeteringspremie.
• De Vlaamse verbeteringspremie verdwijnt vanaf 1 juni 2019.
• Vanaf 1 juni 2019 blijft een vernieuwde Vlaamse aanpassingspremie voor
werken in een woning voor de 65-plusser wel nog afzonderlijk bestaan.
• Zowel voor de nieuwe Vlaamse renovatiepremie als de nieuwe Vlaamse
aanpassingspremie voor aanpassen woning voor een 65-plusser heeft de
Vlaamse overheid de inkomensgrenzen veel ruimer gemaakt zodat meer
mensen in aanmerking zullen komen voor de nieuwe Vlaamse premies.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• de Vlaamse overheid schaft op 1 juni 2019 de Vlaamse verbeteringspremie
af;
• de 65-plussers van de gemeente kunnen naast de Vlaamse
aanpassingspremie en/of renovatiepremie ook nog de gemeentelijke
aanpassingstoelage voor woning ouderen aanvragen mits ze voldoen aan
de voorwaarden.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
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• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
13 mei 2019 waarbij het college de afschaffing van de gemeentelijke
verbeteringspremie en aanpassingspremie principieel heeft goedgekeurd;
• de gemeenteraadsbeslissing van 2 december 2004 waar de gemeentelijke
verbeteringspremie en aanpassingspremie voor bejaarden en personen met
een handicap is goedgekeurd.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• besluit van de Vlaamse regering tot instelling van aanpassingspremie voor
woningen van 21 december 2018;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
De gemeentelijke verbeteringspremie en aanpassingspremie voor bejaarden
en personen met een handicap goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 2 december 2004 af te schaffen.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

9. - Welzijn - Welzijn - Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• In een periode van bijna 20 jaar is het gemeentelijk beleid
ontwikkelingssamenwerking geëvolueerd van een stuurgroep 11.11.11.
naar een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.
• In 2007 is de stuurgroep 11.11.11. uitgebreid naar een niet-erkende
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.
• Meer partners/organisaties zijn lid van de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking (GROS) geworden omdat voor hen de GROS
een meerwaarde is. Zo bevordert de GROS de samenwerking en de
inspraak
• De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking waakt ook mee
over het behoud en behalen van de criteria in het kader van
FairTradeGemeente. De gemeente heeft deze titel in 2013 behaald en moet
hierover jaarlijks verantwoording afleggen.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking brengt advies uit over
onderwerpen die van belang zijn voor het Noord-Zuidbeleid en het Zuiden.

Verwijzings-

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
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documenten

• het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2019 waarbij
het college aan de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking de
mogelijkheid biedt om een officiële adviesraad te worden;
• het verslag van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking van
21 maart 2019 waaruit blijkt dat de leden van de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking ingaan op het aanbod dat de gemeentelijk raad
voor ontwikkelingssamenwerking een officiële adviesraad wordt;
• het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2019 die de
erkenning en het huishoudelijk reglement gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking principieel goedkeurt.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 en latere
wijzigingen tot uitvoering van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake
ontwikkelingssamenwerking;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking wordt erkend als
officiële gemeentelijke adviesraad.
Artikel 2
Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking goedkeuren.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

10. - Welzijn - Welzijn - Organisatie van de buitenschoolse kinderopvang verderzetting

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Door de toevloed van nieuwe aanvragen voor buitenschoolse opvang, de
nieuwe regels rond kortopvang omwille van overbezetting en de
inzetbaarheid van de kinderbegeleiding was er een enorme druk en
overbezetting in de BKO-locaties Sint-Pauwels, BKO ’t Kuipertje (Sint-GillisWaas) en BKO De Klinge.
• Op 5 november 2018 is daarom een proefproject gestart tot het einde van
het schooljaar (30 juni 2019). Dit proefproject houdt in dat Het Kompas, De
Hoge Geest, De Zandloper en De Klimop verplicht naschoolse kortopvang
tot 17 uur organiseren op maandag, dinsdag en donderdag voor alle
leerlingen van 3de t.e.m. 6de leerjaar.
• Op 22 januari 2019 heeft een overleg tussen de schooldirecties De Hoge
Geest, Het Kompas, De Zandloper, Landelijke Kinderopvang en de
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gemeente plaatsgevonden. De Klimop kon niet aanwezig zijn tijdens dit
overleg. Tijdens dit overleg is het proefproject geëvalueerd.
• Op 11 februari 2019 is dit overleg teruggekoppeld op het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
• Op 7 mei 2019 heeft het Lokaal Overleg Kinderopvang geadviseerd om de
organisatie van de naschoolse kortopvang verder te zetten.
• Het oudercomité De Klimop heeft tijdens het Lokaal Overleg Kinderopvang
eveneens gevraagd om het proefproject van de voorschoolse kortopvang
nogmaals te verlengen voor het schooljaar 2019-2020.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• de tussentijdse evaluatie van de naschoolse kortopvang en het beëindigen
van het proefproject en de samenwerkingsovereenkomsten van de
naschoolse kortopvang op 30 juni 2019.
• het beëindigen van het verlengde proefproject en de daaraan gekoppelde
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, VZW Katholieke
Scholen Regio Noord-Waasland en Landelijke Kinderopvang vzw
organisatie voorschoolse kortopvang.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang in zitting van 7 mei 2019;
• de gemeenteraadsbeslissing van 18 oktober 2018 waarbij de wijzigingen in
de organisatie van buitenschoolse kinderopvang is goedgekeurd;
• de gemeenteraadsbeslissing van 7 juni 2018 waarbij de wijzigingen in de
organisatie van buitenschoolse kinderopvang is goedgekeurd.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2011 houdende de
voorwaarden inzake erkenning en subsidiering van initiatieven
buitenschoolse kinderopvang en latere wijzigingen;
• besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2004 houdende het lokaal beleid
kinderopvang;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
De naschoolse kortopvang voor leerlingen van het 3de leerjaar t.e.m. het 6de
leerjaar georganiseerd door de scholen Het Kompas, De Hoge Geest, De
Zandloper en De Klimop op maandag, dinsdag en donderdagavond tot 17 uur
goed te keuren.
Artikel 2
De volgende scholen ontvangen voor de organisatie van de naschoolse
kortopvang elk een jaarlijkse toelage van 2.500 euro:
Het Kompas
De Hoge Geest
De Zandloper
De Klimop
Artikel 3
De nodige kredieten voorzien.
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Artikel 4
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Gillis-Waas en de
Vrije Gesubsidieerde Basisschool De Hoge Geest voor het inrichten van
naschoolse kortopvang voor de leerlingen van het 3de t.e.m. 6de leerjaar
goedkeuren.
Artikel 5
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Gillis-Waas en
vzw Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland voor het inrichten van
naschoolse kortopvang voor de leerlingen van het 3de t.e.m. 6de leerjaar
goedkeuren.
Artikel 6
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Gillis-Waas,
Landelijke Kinderopvang vzw en vzw Katholieke Scholen Regio NoordWaasland voor het inrichten van voorschoolse kortopvang in het
schoolgebouw De Klimop voor het schooljaar 2019-2020 goedkeuren.
Artikel 7
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

15 ja-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
Chris Lippens, Romain Meersschaert, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert,
Matthias Van Zele, Erik Rombaut, Marleen Van Hove)
10 onthoudingen (Denis D'hanis, Tom Cool, Guido De Lille, Greta Poppe,
Koen Daniëls, Marlene Moorthamers, Dirk Van Raemdonck,
Walter Scheerders, Nico De Wert, Iris Ruys - Verbraeken)

Tussenkomst van N-VA-raadslid Koen Daniëls :
Kinderopvang (BKO) is voor veel van onze inwoners cruciaal. Werkende ouders zoeken
opvang voor de kinderen. Ook grootouders zijn niet altijd thuis ofwel omdat ze zelf actief zijn
in verenigingsleven, ofwel omdat ze zelf nog werken.
Er is een tekort aan capaciteit voor kinderopvang in onze gemeente. ‘t Kuipertje is nieuw
maar al te klein. Voor een gemeente die moet inzetten op verjonging vinden we dat jammer.
Daaruit is voortgevloeid dat aan de scholen de vraag is gesteld of ze mee voor oplossing
kunnen zorgen.
Als je als ouder geen opvang hebt, of je moet je kinderen op 2 plaatsen gaan halen (wat voor
sommigen zo is), is dat een probleem.
Volgens ons is het veel eenvoudiger. De kinderen zijn op school. Als we op die plaatsen
mensen hadden voorzien, was er geen capaciteitsprobleem geweest.
De gemeente vraagt het nu aan de school.
Dus het wordt aan de leerkrachten gevraagd. Maar leerkrachten zijn al moeilijk te vinden en
krijgen er nog een taak bovenop.
Scholen krijgen 2.500 euro, maar daarmee trek je het niet.
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Je moet als ouder dus op 2 plaatsen opvang aanvragen. Daardoor krijg je 2 facturen en
missen sommigen sociale voordelen.
Ik kan alleen maar betreuren dat vanuit het Oudercomité van De Klimop een formele brief
werd gestuurd, maar dat daar nooit reactie op gekomen is.
In het belang van onze kinderen en onze werkende ouders, vinden we het nodig dat wordt
bekeken om kinderopvang op de scholen te organiseren.
Tussenkomst CD&V-raadslid Marita Meul:
Wat het zogezegde tekort aan capaciteit betreft: we hebben op bepaald moment ‘t Kuipertje
gebouwd. Dat was toen in overeenstemming met wat we vanuit de overheid aan capaciteit
toegewezen kregen.
In een ver verleden was er opvang op de scholen. We kregen vanuit de hogere overheid de
vraag om alle BKO weg te doen uit de scholen en dit als gemeente te organiseren en men
zou ons hiervoor subsidiëren.
We hadden op 6 locaties BKO. Maar aantal kinderen groeide. Eigenlijk zijn we gestraft voor
feit dat we BKO uit de scholen hebben weggetrokken. In andere gemeenten hebben de
scholen nooit ondervonden dat ze niks meer moesten doen.
Wat personeel betreft: daar is een groot tekort. De uren dat er kinderopvang nodig is, zijn
rare uren waar je weinig personeel voor vindt. Ook de scholen hebben studie. Is iets dat vele
ouders gevraagd hadden.
We hebben in het verleden nog heel veel pogingen gedaan om mensen te vinden.
U hebt dus gelijk: we zijn terug naar de scholen gemoeten omdat steeds meer kinderen
opvang nodig hebben.
U spreekt over een brief van het oudercomité van De Klimop. Daar heb ik geen weet van. Ik
zal dat laten onderzoeken. Ik betreur het dat de pogingen die genomen worden om de
kinderen BKO te kunnen geven, zo maar afgeschoten worden.
In de BKO zullen we nog grote ogen trekken, want er zal verwacht worden dat alle opvang
over een kwaliteitslabel beschikt.

11. - Welzijn - Wonen en patrimonium - Uitbreiding takenpakket energiehuis
driejarenplanning

Inleiding

Herwin De Kind

Situatieschets

• Tot op heden stonden de energiehuizen voor de Vlaamse Energielening.
• Vanaf 2019 is de energielening grotendeels weggevallen of gewijzigd.
• Het takenpakket voor de energiehuizen heeft een nieuwe invulling
of uitbreiding gekregen.
• De meerjarenplanning opgesteld door Interwaas werd besproken op het
college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2019.
• Er wordt voor dit meerjarenplan geen financiële bijdrage gevraagd aan de
gemeenten.
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• Het Energiehuis wil wel meer inzetten op de renovatieadviezen aan huis
door het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie waardoor deze in
aantal kunnen toenemen.
• Sint-Gillis-Waas draagt per advies 68 euro bij.
• Voor 2020 en 2021 is het aangewezen hiervoor voldoende budget te
voorzien.
• Raming budget 2020 voor energieadviezen: 30 x 68 euro = 2.040 euro.
• Vanaf 2020 zal het Energiehuis ook zitdagen in elke gemeente
organiseren.
• In onze gemeente zal minstens een halve dag per maand zitdag
georganiseerd worden en mogelijks een volledige dag per maand.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• Het energiehuis voorziet nu, naast het verstrekken en beheren van
energieleningen, in elke stad of gemeente binnen zijn werkingsgebied,
verplicht in de volgende dienstverlening en activiteiten :
-Activiteitsluik 1 :
Het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners. Dit gebeurt door
het aanbieden van een laagdrempelig energieloket waar inwoners terecht
kunnen met hun energievragen.
-Activiteitsluik 2 :
Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie met betrekking tot
minstens :
o Relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale
beleidsmaatregelen.
o Energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële
sector.
o Energetische renovaties.
-Activiteitsluik 3 :
Het begeleiden en ondersteunen van particulieren bij minstens :
o Het aanvragen van de in 2 vermelde premies en leningen.
o Het uitvoeren van leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval,
bij wijzigingen van energieleverancier.
o Het aanvragen en vergelijken van offertes inzake energetische
renovatiewerken.
o De uitvoering van energetische renovatiewerken, evenals het
bieden van ontzorging hierbij.
o De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart en
het energieprestatiecertificaat.
-Activiteitsluik 4 :
Coördineren van uitvoerende diensten en, in voorkomend geval, het
correct doorverwijzen naar onder meer de dienstverlening gericht op de
begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende werken i.k.v.
energiescans.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• lange termijnplanning – 3 jarig programma – activiteiten en capaciteit
opgesteld door het Energiehuis Interwaas.
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Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• besluit Vlaamse Regering dd.14/12/2018 omtrent takenpakket
energiehuizen;
• het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Het voorliggende driejarenplan opgesteld door Interwaas goedkeuren.
Artikel 2
De nodige budgetten voorzien voor de tussenkomst in de renovatieadviezen
aan huis uitgevoerd door het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
We hebben als N-VA toch de vraag om de werking hiervan veel breder bekend te maken.
We stellen vast dat mensen hun huis willen isoleren en dat goed willen doen. Wij hopen dat
er veel meer adviezen zullen komen dan 30. Wij stellen voor dat dit ook rechtstreeks op de
website van de gemeente beschikbaar gesteld wordt.
12. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Zefier - algemene vergadering - kennisname
agenda

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de dienstverlenende vereniging “Fingem”
bij gemeenteraadsbeslissing van 05 mei 1994.
• Eind december 2017 besliste de algemene vergadering van Fingem tot de
volledige opsplitsing van hun activiteiten.
• Op 1 april 2018 werden alle milieuvriendelijke energieprojecten
overgedragen aan de nieuwe holding Zefier cvba, hierdoor werd de
gemeente vennoot van Zefier cvba.
• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van
de algemene vergadering.
• De dienstverlenende vereniging Fingem werd opgesplitst en werd
ingekanteld enderzijds bij Intergem en anderzijds bij Zefier cvba.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
besliste de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2019 tot de aanduiding
van de heer Eric De Keyzer als afgevaardigde en de heer Herwin De Kind,
schepen, als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering
van de dienstverlenende vereniging Zefier en dit tot het einde van de
legislatuur.
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• De gemeente werd per schrijven van 18 maart 2019 opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering (jaarvergadering) van Zefier cvba die
op 13 juni 2019 plaatsvindt in het Concertgebouw, ’t Zand 34 te Brugge.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• de gemeente werd per schrijven van 18 maart 2019 opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering (jaarvergadering) van Zefier cvba die
op 13 juni 2019 plaatsvindt in het Concertgebouw, ’t Zand 34 te Brugge;
• de gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering;
• de gemeenteraad dient een debat te voeren over de agenda van de
algemene vergadering (jaarvergadering) van Zefier cvba.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de uitnodiging van Zefier cvba per schrijven van 18 maart 2019.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de agenda van de algemene vergadering (jaarvergadering)
van Zefier cvba d.d. 13 juni 2019, zijnde:
1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018;
2) Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018;
3) Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5) Statutaire benoemingen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van Zefier cvba van 13 juni 2019 op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het secretariaat Zefier cvba,
Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

13. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergem - algemene vergadering kennisname agenda
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Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging
“Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen
(Intergem) ” bij gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 1979.
• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van
de algemene vergadering.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
besliste de gemeenteraad in zitting van 24 januari 2019 tot de aanduiding
van de heer Herwin De Kind, schepen, als afgevaardigde en de heer Tom
Ruts, schepen, als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem en dit tot het
einde van de legislatuur.
• De gemeente werd met het schrijven van 30 april 2019 opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de
opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor
Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) die plaatsvindt 20 juni
2019 om 11.00 uur.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• de gemeente werd met het schrijven van 30 april 2019 opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de
opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor
Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) die plaatsvindt 20 juni
2019 om 11.00 uur;
• de gemeenteraad dient kennis te hebben genomen van de agenda van de
algemene vergadering, tevens jaarvergadering;
• de gemeenteraad dient een debat te voeren over de agenda van de
algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende
vereniging Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in MiddenVlaanderen (Intergem);
• tijdens de 1ste commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 6 juni
2019 die plaats heeft op 3 juni 2019 geeft de heer Harry De Wolf,
bestuurder van de opdrachthoudende vereniging Intergem, toelichting aan
de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de opdrachthoudende
vereniging Intergem.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de uitnodiging van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) met
het schrijven van 30 april 2019;
• agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de
opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor
Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem);
• het verslag van de raad van bestuur;
• het verslag van de commissaris;
• de jaarrekening 2018.
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Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de agenda van de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) d.d. 20
juni 2019 met als agendapunten:
1. Kennisneming verslagen Intergem van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Intergem afgesloten op 31
december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale Bestuurscomités en de commissaris Intergem met
betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het
ondernemingsplan 2019-2024.
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering, tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging op
20 juni 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de 1ste commissiezitting in het
kader van de gemeenteraad van 6 juni 2019 die plaats had op
3 juni 2019, de heer Harry De Wolf, bestuurder van de opdrachthoudende
vereniging Intergem, toelichting heeft verstrekt aan de gemeenteraadsleden
omtrent de werking van de opdrachthoudende vereniging Intergem.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te
verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het
secretariaat: secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
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Op 6 mei vond er een infovergadering plaats van Intergem en Fluvius. Intergem en Fluvius
organiseert er jaarlijks twee. N-VA was nagenoeg voltallig aanwezig. Vanuit de meerderheid
waren maar 2 personen aanwezig.
Tijdens die infovergadering werd gezegd dat dividenden zouden uitgekeerd worden. Maar
voor het 4de jaar op rij moet men daarvoor zijn reserves aanspreken.
Men kan niet jaar na jaar zijn reserves aanspreken om zijn verplichtingen naar de gemeente
toe na te komen.
Daarom stellen wij voor dat vraag gesteld wordt, bij zowel Zefier als Intergem, hoe zij er voor
zullen zorgen dat ze engagementen naar de gemeente toe kunnen blijven aanhouden.
14. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - MIWA - algemene vergadering - kennisname
agenda

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging voor
Huisvuilverwerking Midden-Waasland (MIWA) bij gemeenteraadsbeslissing
van 24 juni 1977.
• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van
de algemene vergadering.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
besliste de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2019 tot de aanduiding
van de heer Erik Rombaut, raadslid, als afgevaardigde in de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging MIWA en tot de
aanduiding van Harry De Wolf, schepen, als plaatsvervangend
afgevaardigde en dit tot het einde van de legislatuur.
• De gemeente werd per schrijven van 8 mei 2019 opgeroepen deel te nemen
aan de algemene vergadering (jaarvergadering) van de opdrachthoudende
vereniging MIWA die plaatsvindt op 12 juni 2019 om 18u in De Pommerie,
Geinsteindestraat 4, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• de gemeente werd per schrijven van 8 mei 2019 opgeroepen deel te nemen
aan de algemene vergadering (jaarvergadering) van de opdrachthoudende
vereniging MIWA die plaatsvindt op 12 juni 2019 om 18u in De Pommerie,
Geinsteindestraat 4, 9170 Sint-Gillis-Waas;
• de gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering (jaarvergadering);
• de gemeenteraad dient een debat te voeren over de agenda van de
algemene vergadering (jaarvergadering) van de opdrachthoudende
vereniging MIWA;
• tijdens de 1ste commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 6 juni
2019 die plaats heeft op 3 juni 2019 geeft de heer Herwin De Kind,
bestuurder van de opdrachthoudende vereniging MIWA, toelichting aan de
gemeenteraadsleden omtrent de werking van de opdrachthoudende
vereniging MIWA.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de uitnodiging met agenda van de opdrachthoudende vereniging MIWA per
schrijven van 8 mei 2019,
• het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 maart
2019;
• de balans en resultatenrekening 2018.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging MIWA te mandateren om op deze vergadering
te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad
zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging MIWA.
Artikel 2
Kennisname van de agenda van de algemene vergadering (jaarvergadering)
van de opdrachthoudende vereniging MIWA d.d. 12 juni 2019 met als
agendapunten:
1) Opening vergadering en welkomstwoord door de Voorzitter;
2) Nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 35 van de
gecoördineerde statuten) en aanduiding stemopnemers;
3) Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 21
maart 2019 (bijlage 1);
4) Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van
de jaarrekening 2018;
5) Bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting)
2018 en bestemming resultaat boekjaar 2018;
6) Verslag van de Commissaris;
7) Kwijting bestuurders en Commissaris over het voorbije boekjaar;
8) Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de 1ste commissiezitting in het
kader van de gemeenteraad van 6 juni 2019 die plaats had op
3 juni 2019, de heer Herwin De Kind, bestuurder van de opdrachthoudende
vereniging MIWA, toelichting heeft verstrekt aan de gemeenteraadsleden
omtrent de werking van de opdrachthoudende vereniging MIWA.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het secretariaat van de
opdrachthoudende vereniging MIWA, Vlijminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.
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Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Bij rondvraag merken we 2 punten op:
• In onze gemeente zijn er redelijk wat weekendverblijven. Daar verblijven sommigen
nagenoeg permanent. Die mensen zijn daar echter niet gedomicilieerd en krijgen dus geen
DIFTAR-container. We vrezen dus dat sluikstort daar gaat toenemen. MIWA stelt voor een
extra container af te zetten bij de eigenaar van een weekendverblijf en factuur naar die
persoon sturen. Dat is wel raar, want dan moet eigenaar opdraaien voor kost van afval van
diegene die er verblijft. Kan op algemene vergadering vraag gesteld worden om ook bij de
weekendverblijven een container te leveren?
• Gewijzigde regelgeving PMD-zak. Daar komen veel vragen naar boven. Bvb yoghurtpot
over datum. Mag die er integraal in? Kunnen dergelijke zaken beter gecommuniceerd
worden vanuit MIWA?
15. - Cel Beleidsondersteuning - Veiligheid - Nood-en interventieplanning - goedkeuren
psychosociaal interventieplan

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van getroffenen en hun
verwanten tijdens incidenten.
• De gemeente voorziet de eerste opvang van alle getroffenen na een
collectieve noodsituatie en stelt hiervoor een psychosociaal interventieplan
(PSIP) op.
• Sinds 2010 maakte de gemeente Sint-Gillis-Waas en de gemeente Stekene
een gemeenschappelijk PSIP op en richtten beide gemeenten een
gemeenschappelijk psychosociaal hulpverleningsnetwerk op.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• het PSIP werd geüpdatet en aangepast aan de huidige situatie op vlak van
infrastructuur en personeel.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• gemeenteraadsbeslissing van 9 december 2010.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• ministeriële omzendbrief van 27 juni 2016 betreffende het psychosociaal
interventieplan (PSIP);
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring van het psychosociaal interventieplan (PSIP).
Artikel 2

GR06062019

214
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

16. - Financiën - Financiën - Gemeenterekening 2018 - vaststellen

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De beleidsrapporten van de BBC passen in een beleidscyclus. Het
eindpunt daarvan is de jaarrekening, deze vloeit voort uit de uitvoering van
het budget. Voor het gemeentebestuur verschaft het rapport een stand van
zaken op het einde van een financieel boekjaar betreffende:
- de financiële toestand
- de maatschappelijke verwezenlijkingen
• De jaarrekening 2018 van de gemeente Sint-Gillis-Waas bestaat uit:
❖ beleidsnota 2018: geeft het beleid weer dat het bestuur gedurende het
financiële boekjaar heeft gevoerd. In de beleidsnota wordt de mate van
realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.
- doelstellingenrealisatie
- doelstellingenrekening
- financiële toestand
❖ financiële nota 2018: geeft een evaluatie van het gebruik van de
toegekende kredieten. Het bevat naast de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven, de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijke budget,
maar ook het budget na de laatste budgetwijziging.
- exploitatierekening
- investeringsrekening
- liquiditeitenrekening
❖ samenvatting van de algemene rekeningen:
- balans
- de staat van opbrengsten en kosten
- de proef- en saldibalans
❖ toelichtingen
• De besturen moeten het financieel evenwicht bewaren: het
toestandsevenwicht houdt in dat het resultaat op kasbasis groter moet
zijn dan of gelijk aan nul. Het structureel evenwicht wordt aangetoond
aan de hand van de autofinancieringsmarge. Dat is een parameter die
aangeeft in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de
exploitatie-uitgaven en de intresten en schuldaflossingen te financieren,
en moet groter zijn of gelijk aan nul.
• In zitting van 20 mei 2019, besliste het college van burgemeester en
schepenen om de jaarrekening 2018 aan de gemeenteraad voor te
dragen.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• in de financiële nota wordt het evenwicht aangetoond, zowel het
toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis) wordt bereikt als het structureel
evenwicht (autofinancieringsmarge) voor het financieel boekjaar 2018.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 mei
2019 houdende kennisname van het advies van het managementteam en
voordragen van de jaarrekening 2018 aan de gemeenteraad;
• de jaarrekening 2018, bestaande uit een beleidsnota, financiële nota en een
toelichtend gedeelte; deze jaarrekening kreeg vanuit de software volgende
code mee: Fin nota Jaarrekening 2018 volgnummer Alg. Journaal
2018/19931.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende de beleidsen beheerscyclus voor gemeenten, provincies en OCMW’s;
• het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 houdende de beleids- en
beheerscyclus voor gemeenten, provincies en OCMW’s;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
• De jaarrekening 2018 van de gemeente Sint-Gillis-Waas als volgt vast te
stellen:
- een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van 4.443.376 euro
- een positief gecumuleerd budgettair resultaat 714.350 euro
- een negatief resultaat op kasbasis van 604.737 euro
- een balanstotaal van 82.823.881 euro
- een tekort van het boekjaar 228.084 euro.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
Artikel 3
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Regering en de
Gouverneur.

Stemresultaat

13 ja-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
Chris Lippens, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Matthias Van Zele,
Erik Rombaut)
10 neen-stemmen (Denis D'hanis, Tom Cool, Guido De Lille, Greta Poppe,
Koen Daniëls, Marlene Moorthamers, Dirk Van Raemdonck,
Walter Scheerders, Nico De Wert, Iris Ruys - Verbraeken)
2 onthoudingen (Romain Meersschaert, Marleen Van Hove)

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
Reeds in december 2013 voorspelde onze fractie dat de gemeente in 2018 negatief ging
eindigen.
Iedereen kan het nalezen op pagina 35 het resultaat op kasbasis bedraagt min 604.737
euro. Conclusie: wij hebben gelijk gekregen.
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Jullie wijten dit negatieve resultaat aan de minder inkomsten uit belastingen en subsidies
(taxshift ed.), enfin we kennen dat riedeltje.
Maar ik moet jullie teleurstellen want er waren 19 miljoen uitgaven tegenover 21 miljoen
inkomsten in 2018. De minder inkomsten zijn niet het probleem.
Het probleem zit in jullie investeringsbeleid, in de grote uitgaven.
Die worden ofwel doorgeschoven naar volgend boekjaar of gereserveerd in zgn. bestemde
gelden en die laatsten zijn nog nooit zo hoog geweest 1,3 miljoen euro.
Als alles correct was uitgevoerd zaten we met een positief resultaat van 714.350 euro maar
nu dus 604.737 euro in min. En dan rijst weer de vraag: waar zijn al die ruime overschotten?
Waar is de financieel gezonde gemeente naar toe? Waar zijn de buffers? Waar zijn de
reserves?
Ik vraag dit al sinds 2013 om op deze manier tegenvallende resultaten op te vangen. U hebt
er niets aan gedaan en u gaat er ook niets aan doen. Ik heb hier genoeg van, wij zullen deze
gemeenterekening NIET goedkeuren.
Tussenkomst CD&V-raadslid Maaike De Rudder:
Wat de bestemde gelden betreft: 1,3 miljoen euro is niet hoogste. Hoogste is 3 miljoen euro
geweest. We eindigen nog altijd positief met 700.000 euro. Bestemde gelden moeten er
boekhoudkundig afgetrokken worden. En we hebben 5 miljoen euro geïnvesteerd zonder te
lenen. Er wordt ook al jaren gezegd om de leningslast zo laag mogelijk te houden. We
hebben als gemeente dus gedaan wat we konden doen.
Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
In het verleden bestemde gelden van 3 miljoen euro. Dat klopt maar daar stond ook
financiering tegenover.
Tussenkomst CD&V-raadslid Remi Audenaert:
Op pag. 51 ziet u wat de kern is van de zaak. De bezoldiging van de lonen en pensioenen
zijn enorm gestegen. Tot 2018 bedroeg de belastingen in Sint-Gillis-Waas 6,9% De
belastingscoëfficiënt in Sint-Niklaas is 25% hoger, nl. 8,5%. De andere omliggende
gemeenten waar N-VA mee bestuurt, daar is de coëfficiënt 8% geweest. Dat betekent dus
13% meer dan in Sint Gillis-Waas. We hebben al die jaren dus honderdduizenden euro’s aan
onze inwoners kunnen laten.
Nu is de belasting in Sint-Niklaas nog altijd 8,5%. Dat is nog altijd 13% dan ons nieuwe
belastingspercentage.
Wij hebben nu ingegrepen en de belastingen naar 7,9% gebracht.
Ook datgene wat we krijgen uit Gemeentefonds is belangrijk. Wij krijgen 3 miljoen. De steden
krijgen veel meer. Sint-Niklaas krijgt een 10-voud. Ook VVSG heeft al vaak aangekaart dat
kleinere gemeenten veel te weinig uit de pot krijgen.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Wat de taxshift betreft. U zegt dat er daardoor minder inkomsten zijn. Ik wil er op wijzen dat
de taxshift federaal beslist is, met CD&V er bij. Met als bedoeling om de mensen meer te
laten overhouden.
Als u die taxshift terugdraait met belastingen, dan maakt u de rekening gelijk voor de
inwoners.
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Er waren heel grote aankondigingen: wegenis, voetpaden aan 250.000 euro. Maar alweer is
er slechts 146.000 euro uitgevoerd.
Personeel: ik vind het raar dat u daar zelf de aandacht op vestigt. U weet hoe de loonkost
baremiek stijgt. De responsabiliseringsbijdrage: wist u.
Eind 2018 hebt u nog heel wat bevorderingen gedaan. En recent hebt u de toekenning van
de anciënniteiten aangepast. Telkens hebben wij gevraagd of u dat kunt betalen.
U haalt Sint-Niklaas aan, maar dat is wel een stad.
U zou ook kunnen vergelijken met Brugge. We hebben hier een kiosk staan van Brugge. In
een landelijke gemeente heeft dat geen zin. De mensen gaan gewoon naar het loket.
U hebt met CD&V bij de verkiezingen lage belastingen beloofd.
13 december 2018 werd een rooskleurig verhaal verteld. De toenmalig schepen van
financiën heeft toen gesteld dat de belastingen op 6,9% konden blijven.
Op 24 januari 2019 waren er plots donkere wolken. Hoe kan het zijn dat je op 1 maand tijd
plots grote tekorten hebt?
Wat we ook niet terugvinden is hoe in de rekening is omgegaan met de fraude.
Tussenkomst CD&V-raadslid Maaike De Rudder:
We hebben nog altijd lage belastingen.
Ik heb niet geklaagd over de taxshift. Wat ik meegegeven heb waren kanttekeningen om aan
te geven wat we mislopen.
Ik heb niet gezegd dat er tekorten zijn. Ik heb enkel aangegeven wat de cijfers zijn.
Wat het fraudedossier betreft, daar moeten we mee wachten tot het dossier afgelopen is.
17. - Financiën - Financiën - OCMW - Jaarrekening 2018

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Kennisname van de rekening en het jaarverslag dienstjaar 2018 van het
OCMW, vastgesteld door de raad van het OCMW in zitting van 6 juni 2019.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• de gemeenteraad kan over deze dossiers opmerkingen formuleren aan de
provinciegouverneur.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van het OCMW, vastgesteld door
de raad van het OCMW in zitting van 6 juni 2019.

Wetten
Reglementen

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

Artikel 1
Kennisname van de rekening en het jaarverslag 2018 van het OCMW:
RESULTAAT OP KASBASIS per 31/12/2018:
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
Budgettair resultaat boekjaar
Gecumuleerd budgettair resultaat
Bestemde gelden
Resultaat op kasbasis

317.961 EUR
-1.954.416 EUR
9.245.753 EUR
7.609.298 EUR
-5.857.648 EUR
415.942 EUR
1.335.709 EUR

BALANS per 31 december 2018:
Balanstotaal

3.754.125 EUR

RESULTATENREKENING per 31/12/2018:
Werkingsopbrengsten
Werkingskosten
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat van het boekjaar

6.216.733 EUR
5.981.742 EUR
70.275 EUR
51.591 EUR
86.681 EUR
1.000.000EUR
-659.643 EUR

Artikel 2
Geen opmerkingen ter kennis brengen aan de provinciegouverneur.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het OCMW.

Stemresultaat

13 ja-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
Chris Lippens, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Matthias Van Zele,
Erik Rombaut)
10 neen-stemmen (Denis D'hanis, Tom Cool, Guido De Lille, Greta Poppe,
Koen Daniëls, Marlene Moorthamers, Dirk Van Raemdonck,
Walter Scheerders, Nico De Wert, Iris Ruys - Verbraeken)
2 onthoudingen (Romain Meersschaert, Marleen Van Hove)

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
In tegenstelling tot de zeer eerlijke nota van de jaarrekening 2018 van de Welzijnsvereniging,
waarbij men duidelijk stelt: “ondanks een positief kasresultaat is de financiële situatie van
onze organisatie niet zo rooskleurig”, lezen we in de nota, die bij de rekening 2018 van het
OCMW zat als besluit: de jaarrekening van 2018 toont een sterk positieve
autofinancieringsmarge. Het resultaat op kasbasis ligt nog hoger.
Er staat net niet bij het OCMW is financieel gezond.
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Wanneer ik dergelijke overdreven optimistische verklaringen lees over een financiële situatie
in onze gemeente, dan ben ik op mijn hoede en is voorzichtigheid aangewezen.
In deze tijden van minder inkomsten, gestegen personeelskosten en hogere uitgaven voor
zorg en steun is het opmerkelijk dat het OCMW een positief resultaat op kasbasis van ruim
1.335.709 euro behaalt.
Bij nader onderzoek blijkt dat nu ook de financiën van het OCMW besmet zijn met de
boekhoudkundige trucs van de gemeente, nl. een volledig te lenen bedrag inschrijven als
inkomst. Daartegenover minder uitgeven dan geraamd en de rest van het vorig boekjaar er
dan bij tellen.
Met andere woorden de situatie is weer eens geleend in orde.
Klinkt misschien goed voor één jaar. Maar bij de gemeente hebben we vastgesteld tot welk
desastreus financieel resultaat dat heeft geleid, nl. een negatief resultaat.
Wij kunnen met deze werkwijze onmogelijk akkoord gaan.
18. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart - jaarrekening
2018

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
werd vastgesteld door de kerkraad op 7 februari 2019.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• op 20 maart 2019 heeft het centraal kerkbestuur de jaarrekeningen 2018
van de 4 kerkfabrieken gecoördineerd ingediend;
• gunstig adviseren van de jaarrekening 2018 kerkfabriek Onze-Lieve-VrouwHemelvaart met een batig exploitatie overschot van 11.713,17 euro en een
batig investeringsoverschot van 485,87 euro.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart met
een batig exploitatie overschot van 11.713,17 euro en een batig
investeringsoverschot van 485,87 euro gunstig adviseren.
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Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur, het
centraal kerkbestuur, het Bisdom en de betreffende kerkfabriek.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen.

19. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Cornelius - jaarrekening 2018

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Cornelius werd vastgesteld
door de kerkraad op 23 januari 2019.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• op 20 maart 2019 heeft het centraal kerkbestuur de jaarrekeningen 2018
van de 4 kerkfabrieken gecoördineerd ingediend;
• gunstig adviseren van de jaarrekening 2018 kerkfabriek Sint-Cornelius met
een batig exploitatie overschot van 1.995,41 euro en een batig
investeringsoverschot van 382,60 euro.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Cornelius.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Cornelius met een batig
exploitatie overschot van 1.995,41 euro en een batig investeringsoverschot
van 382,60 euro gunstig adviseren.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur(Deel 2, Titel 7).
Artikel 3
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Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur, het
centraal kerkbestuur, het Bisdom en de betreffende kerkfabriek.

Stemresultaat

13 ja-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
Chris Lippens, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Matthias Van Zele,
Erik Rombaut)
12 onthoudingen (Romain Meersschaert, Denis D'hanis, Tom Cool,
Guido De Lille, Greta Poppe, Koen Daniëls, Marlene Moorthamers,
Dirk Van Raemdonck, Walter Scheerders, Nico De Wert,
Iris Ruys - Verbraeken, Marleen Van Hove)

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
We kunnen er niet van onderuit de kerkbesturen te ondersteunen.
Maar als we in iets investeren, willen we er iets voor terugkrijgen.
Kerkfabriek in Meerdonk heeft heel wat op spaarrekening staan. Er zijn echter geen diensten
meer. Kerk staat dus meer leeg dan dat ze gebruikt wordt.
Als N-VA vinden we toch dat gesprekken met Kerkbestuur ernstig moeten gevoerd worden.
Bij Sint Paulus hebben ze zelfs een effectendossier. En ook in die kerk zijn er geen missen
en geen communies meer.
Is toch raar dat we geld van de belastingbetaler gebruiken om effectendossier en
spaarrekening te spijzen.
20. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus - jaarrekening 2018

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Paulus werd vastgesteld door
de kerkraad op 16 januari 2019.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• op 20 maart 2019 heeft het centraal kerkbestuur de jaarrekeningen 2018
van de 4 kerkfabrieken gecoördineerd ingediend;
• gunstig adviseren van de jaarrekening 2018 kerkfabriek Sint-Paulus met
een batig exploitatie overschot van 17.025,00 euro en een batig
investeringsoverschot van 6.000,00 euro.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Paulus.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van erkende erediensten;

GR06062019

222
• besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Paulus met een batig exploitatie
overschot van 17.025,00 euro en een batig investeringsoverschot van
6.000,00 euro gunstig adviseren.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur, het
centraal kerkbestuur, het Bisdom en de betreffende kerkfabriek.

Stemresultaat

13 ja-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
Chris Lippens, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Matthias Van Zele,
Erik Rombaut)
12 onthoudingen (Romain Meersschaert, Denis D'hanis, Tom Cool,
Guido De Lille, Greta Poppe, Koen Daniëls, Marlene Moorthamers,
Dirk Van Raemdonck, Walter Scheerders, Nico De Wert,
Iris Ruys - Verbraeken, Marleen Van Hove)

21. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Egidius - jaarrekening 2018

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Egidius werd vastgesteld
door de kerkraad op 21 januari 2019.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit :
• op 20 maart 2019 heeft het centraal kerkbestuur de jaarrekeningen 2018
van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend;
• gunstig adviseren van de jaarrekening 2018 kerkfabriek Sint-Egidius met
een batig exploitatie overschot van 9.395,48 euro en een batig
investeringsoverschot van 5.526,11 euro.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Egidius.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Egidius met een batig exploitatie
overschot van 9.395,48 euro en een batig investeringsoverschot van 5.526,11
euro
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur, centraal
kerkbestuur, het Bisdom en de betreffende kerkfabriek.

Stemresultaat

13 ja-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
Chris Lippens, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Matthias Van Zele,
Erik Rombaut)
12 onthoudingen (Romain Meersschaert, Denis D'hanis, Tom Cool,
Guido De Lille, Greta Poppe, Koen Daniëls, Marlene Moorthamers,
Dirk Van Raemdonck, Walter Scheerders, Nico De Wert,
Iris Ruys - Verbraeken, Marleen Van Hove)

Mondelinge vragen:
1. Vraag N-VA-raadslid Koen Daniëls : Bosstraat
Ik wil nog even de historiek schetsen van dit dossier. Vorig jaar vond een
informatievergadering plaats waar een bewoner de moeite heeft gedaan een dossier uit te
werken.
De voorgestelde scenario’s hebben altijd tot doel gehad om een stuk voor fietsers en
voetgangers te voorzien.
Als antwoord op de infovergadering kwam het voorstel om de straat te verbreden met
grastegels, een aanpassing aan het kruispunt en halfweg een versmalling (gemeenteraad 13
december 2018)
N-VA onthoudt zich bij die beslissing.
Nadien op gemeenteraad van 28 februari 2019 breng ik dit punt opnieuw ter sprake. De
schepen zegt dat hij volgende gemeenteraad zal antwoorden.
Antwoord op gemeenteraad van 4 april 2019 was dat men vasthoudt aan de beslissing van
gemeenteraad van 13 december 2018.
Gemeenteraad van 2 mei 2019: we willen dat iedereen kleur bekent en brengen hier een
beslispunt. Wij stellen voor om de verbreding niet uit te voeren maar wel andere maatregelen
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te treffen. Maar op die stemming stemt Groen toch om punt van 13 december 2018 te
behouden.
En schepen Ruts stelt dat er een knip komt die in overleg met de Bosstraat wordt gelegd.
Knip is gerealiseerd thv nummer 12.
Mensen die mij gecontacteerd hebben, wisten van niks.
Dit is niet wat de inwoners vroegen.
Bovendien is in de Doornstraat nu parkeerverbod gekomen. Die mensen wisten ook van
niks.
De knip is ondertussen verplaatst. Ook daar is dat niet wat de mensen vragen.
Nu zitten we in een situatie waarbij de mensen in de Doornstraat kwaad zijn. Want als we dat
in de Doornstraat ook doen, wat is dan het volgende?
Naar waar gaan we nu verplaatsen?
Wij vinden dit geen manier van werken.
Als N-VA willen we vragen om de knip terug weg te halen en terug een infovergadering te
organiseren met de bewoners.
Dit vinden wij als N-VA slecht beleid op vlak van inspraak en op vlak van mobiliteit.
Terwijl bij andere initiatieven die wij aandragen wordt verwezen naar het mobiliteitsplan.
Tussenkomst Groen-raadslid Tom Ruts:
Ik ga hier graag volgende gemeenteraad diepgaand op ingaan. Ik had ook graag de petitie
eerst gelezen. Ik heb de laatste weken met heel veel mensen gesproken in de Bosstraat. Ik
wil hier ook veel tijd in investeren.
Ik wil het belang onderstrepen van de verkeersveiligheid in de Bosstraat.
Wat de andere punten betreft kom ik daar graag volgende GR op terug.
Tussenkomst Vlaams belang-raadslid Romain Meersschaert: praat je dan ook met de
mensen van de Doornstraat en de Baarstraat? Want probleem is verlegd naar die straten en
die zijn veel onveiliger.
2. Vraag Groen-raadslid Erik Rombaut : Exoten
Bestrijden van exoten. Er zijn 2 plaatsen waar Japanse Duizendknoop is aangetroffen
•

Loeverstraat

•

Rond punt aan de Kluizendijkstraat.

Wat wordt hier tegen gedaan?
3. Vraag N-VA-raadslid Koen Daniëls : Stal Hulsterlo
Betreft een paardenfokkerij, maar in de feiten een plaats waar mega-evenementen worden
georganiseerd met paarden. Dit leidt tot geluidsoverlast in de weide buurt.
Ik heb hiervoor stukken opgevraagd en doe daarbij onthutsende vaststellingen:
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•

Milieuvergunning was geldig tot juni 2018. Hoe heeft vorige en huidige
gemeentebestuur opgetreden tegen uitbating terwijl er geen vergunning is?

•

Er vond onlangs een infovergadering plaats. Er zou een nieuwe uitbater komen. Maar
dit begint al slecht. We hebben kunnen vaststellen dat de werken al in uitvoering zijn.
Ondertussen zijn werken nog niet stil gelegd. Hoe komt dat?

•

Ik stel vast dat er binnenkort terug een evenement doorgaat. Wat gaat u doen?

•

In het verleden was er altijd sprake van een afsprakennota. Er is nooit een getekende
afsprakennota geweest. Hoe komt dat?

•

Er is een brief gestuurd (16/05/2019) om te zeggen dat er nog altijd geen
regularisatieaanvraag is. Deadline was 31/05. Is er dus een aanvraag ingediend? En
zo nee, wat gaat u doen?

•

Wat is de visie van het college op terreinen van stal Hulsterlo?

Tussenkomst Groen-raadslid Herwin De Kind: uit uw vraagstelling blijkt dat het een
ingewikkeld dossier is met een lange geschiedenis. De activiteiten zijn niet vergund, dat
klopt. De nieuwe eigenaar wil er paardenfokkerij van maken zoals oorspronkelijk bedoeld.
Op de infovergadering is aangekondigd dat er een aanvraag zou ingediend worden.
Ze hebben 1 week uitstel gevraagd dus die aanvraag zouden we morgen moeten ontvangen.
We overwegen hoe we gaan optreden.
Ik ga de nodige tijd nemen om hier volgende gemeenteraad op te antwoorden.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls: u bevestigt dat er werken bezig zijn zonder
vergunning en dat u overweegt hoe u gaat optreden. Ik wil wijzen op het gelijkheidsbeginsel.
Want dit wijst op optreden à la tête du client.
Wat met bedrijfsevenement dat binnenkort doorgaat?
Tussenkomst Groen-raadslid Herwin De Kind: daar ben ik niet van op de hoogte.
4. Vraag N-VA-raadslid Koen Daniëls : Casino
We hebben vandaag de rekeningen gezien van deze gemeente. We hebben in de krant
mogen lezen dat er een herberekende schadeclaim komt van het casino.
Wat is gevolg als schade moet vergoed worden?
Er is tot 2x toe bewezen dat er fouten zijn gemaakt, dus er zal schade moeten vergoed
worden.
5. Vraag N-VA-raadslid Koen Daniëls : Receptie communies en lentefeest
Betreft de recepties nav lentefeest en communies.
Ik vraag nogmaals bevestiging of dit wordt heroverwogen.
Tussenkomst CD&V-raadslid Maaike De Rudder: na de receptie zal dit geëvalueerd worden.
6. Vraag N-VA-raadslid Iris Ruys : Braderij
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Ik ben aangesproken door inwoner over braderij.
Die had folder over braderij en was niet tevreden. Voor handelaars van buiten de gemeente
blijken er andere tarieven van toepassing dan voor de plaatselijke handelaars.
In Bestuursakkoord zien we dat bestuur belang hecht aan de lokale handelaar. Dit is
omgekeerde wereld.
Tussenkomst CD&V-raadslid Wilbert Dhondt: de feestmarkt vindt voor de 44ste keer plaats.
Wordt georganiseerd met plaatselijke handelaars en andere.
Met feestcomité Sint-Gillis-Waas hebben we daar onze schouders onder gezet, zonder
medewerking van Unizo.
Het wordt steeds moeilijker. Er zijn maar enkele zaken meer. Eigenlijk moeten we van aan
juwelier Kegels tot aan bakkerij De Paepe kunnen overbruggen om ook de handelaars uit de
Kronenhoekstraat te kunnen laten meedoen. Dat stuk moet opgevuld worden met
handelaars van buiten de gemeente.
Als we feestmarkt nog willen organiseren, dan moeten we iets doen.
We hebben gesprek gehad met mensen van Unie/zone 50 en willen feestmarkt redden.
Handelaars van buiten de gemeente vragen we inderdaad om eenmalig 25 euro te betalen
ipv 50 euro.
Half juni is er terug overleg en zal bekeken worden of verlaagd tarief ook van toepassing kan
zijn voor de plaatselijke handelaars.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls: N-VA zal punt agenderen op de gemeenteraad
van juli ifv het subsidiëren van de feestmarkt voor een bedrag van 13.000 euro.
7. Vraag N-VA-raadslid Denis D’hanis : Appartementen
In gemeenteraad van 4 april 2019 had ik een vraag gesteld over de appartementen in onze
gemeente.
Schepen had toen geantwoord dat er uitgebreid schriftelijk antwoord zou volgen.
In de gemeenteraad van 2 mei 2019 is hier niet op teruggekomen.
U hebt nadien gereageerd dat u dit opgenomen hebt met de algemeen directeur. Daar wordt
naar verwezen dat het een mondelinge vraag betreft en wordt er verwezen naar de notulen
van de gemeenteraad.
Tussenkomst Groen-raadslid Herwin De Kind: we maken afspraken rond type van vragen en
dit bleek een mondelinge vraag te zijn waarbij het antwoord wordt opgenomen in de notulen.
Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis: dan dien ik mijn vraag opnieuw schriftelijk in en
dan dient u binnen de 30 dagen schriftelijk te antwoorden.
8. Vraag N-VA-raadslid Nico De Wert : Oorlogsmonumenten
Vandaag is het 75 jaar D-Day. Ter ere van einde van WOII en einde van WO I zijn er in onze
gemeente diverse monumenten opgericht. Omdat het vandaag 75 jaar D-Day is, wil ik het
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onderhoud van die oorlogsmonumenten aankaarten. Er is heel wat onkruid en de staat is niet
al te goed meer. Ik zou willen vragen om hier aandacht aan te besteden.
Tussenkomst CD&V-raadslid Wilbert Dhondt: ik zal dit bekijken.
9. Vraag N-VA-raadslid Guido de Lille: Telbureaus
Telbureaus tijdens de verkiezingen. In de commissie was besproken dat de getuigen ook iets
te eten zouden krijgen. Er waren verschillende mensen die geen eten hadden. Misverstand
moet tegen volgende verkiezingen bekeken worden.

De punten van de openbare agenda van de gemeenteraad zijn afgehandeld en de voorzitter
schorst de zitting te 22.35 u

Vicky Van Daele
algemeen directeur

Greet Van Moer
voorzitter gemeenteraad

GR06062019

