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GEMEENTERAADSZITTING VAN 03 OKTOBER 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

VERONTSCHULDIGD:
AGENDA
OPENBARE ZITTING
Punten college burgemeester en schepenen
1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Bovenlokale cultuurwerking: oprichting
cultuurregio Waasland
2. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Interwaas - Buitengewone algemene vergadering kennisname agenda
3. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Afgevaardigden adviescomité Wijk-Werken Waas
4. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Klacht Agentschap Binnenlands Bestuur kennisname definitief antwoord
5. - Cel Beleidsondersteuning - Organisatiebeheersing en Kwaliteitszorg - Dagelijks bestuur
en visumplicht - goedkeuring
6. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Verkoop lot 11/A en 11/B in de Kluizenmolen van
D.K.E.L en Kluishof aan bvba Maarten Construct – Pauwels-Hanssens
7. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Dierenwelzijn - Zwerfkattenplan
8. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Dierenwelzijn - Katten - Subsidiereglement
onvruchtbaar maken en chippen en registreren van huiskatten
9. - Grondgebiedzaken - Infrastructuur - Toetreding van de gemeente Sint-Gillis-Waas als
vennoot van de RioP Waterdienst van De Watergroep
Punten individuele raadsleden
A1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Strapdag: maandelijks organiseren
Mondelinge vragen individuele raadsleden
10. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Mondelinge vraag - N-VA - Koen
Daniëls - Spektakelfeestmarkt
11. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Dirk Van Raemdonck Spaans Kwartier
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12. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - dynamische
borden 30km/u aan school Hoogeinde
13. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - CD&V - Matthias Van Zele verkeerssituatie kruispunt Kleine Laarstraat met Voshoek
14. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - ongeval
Laarstraat
15. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - Groen/Sp.a - Erik Rombaut verwarrende snelheidsregimes
16. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Denis D'hanis schoolomgeving van de Eeckberger
17. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - Bosstraat
18. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Mondelinge vraag - N-VA - Walter Scheerders gevaarlijke situatie voor fietsters in Koningshoeveweg en Hogenakkerstraat
19. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Mondelinge vraag - Groen/Sp.a - Erik Rombaut
- schade aan fietsen op route naar Sint-Niklaas
20. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - Stal
Hulsterlo
21. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - Storm
windmolens

GR03102019

348
OPENBARE ZITTING
1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Bovenlokale cultuurwerking:
oprichting cultuurregio Waasland

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• De provinciale bevoegdheden inzake cultuur werden vanaf 1 januari 2018
overgedragen aan de Vlaamse overheid. Via het nieuwe decreet
bovenlokale cultuurwerking, dat van kracht wordt op 1 januari 2020, is het
de bedoeling dat er naar intergemeentelijke samenwerking wordt gestreefd.
Interwaas heeft daartoe een overleg opgericht en gefaciliteerd tussen de
tien Wase gemeenten. Dit overleg heeft geresulteerd in een cultuurnota
welke Interwaas wil indienen om de subsidie bovenlokaal cultuurwerk te
verwerven voor de regio Waasland.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• naar aanleiding van de afslanking van de provinciale bevoegdheden werd
o.a. cultuur naar het Vlaamse (en in een aantal gevallen lokale) niveau
overgedragen. Het decreet bovenlokale cultuurwerking moet dit opvangen;
• het decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en
geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking te bouwen, te stimuleren en te
optimaliseren, en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken;
• het decreet gaat uit van vijf principes:
1.
culturele sectoren en disciplines, waar zij een bovenlokale
meerwaarde bieden, ondersteunen en stimuleren tot transversaliteit:
kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk,
amateurkunsten;
2.
het verbindende karakter van het bovenlokale veld tussen het lokale
cultuurbeleid en het Vlaamse niveau erkennen en versterken;
3.
aandacht hebben voor regionale verschillen;
4.
in het kader van bovenlokaal cultuurwerk de samenwerkingen in een
cultureel ecosysteem met andere beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn,
toerisme, economie, sport, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed …)
stimuleren;
5.
aandacht hebben voor innovatie en vernieuwende
voorbeeldwerkingen;
• in het kader van dit decreet kan een intergemeentelijk
samenwerkingsverband werkingssubsidies aanvragen om duurzame
voorwaarden te creëren om geïntegreerd bovenlokaal cultuurwerk te
ontwikkelen, in stand te houden en te verspreiden door het vervullen van
een regisseursrol als verbinder, facilitator en verduurzamer van het
bovenlokale culturele veld. Deze werkingssubsidie bedraagt maximaal
100.000 euro per jaar, volgens het principe van een euro voor een euro
vanuit de regio;
• een aanvraag tot het bekomen van een structurele werkingssubsidie
gebeurt door het indienen van een cultuurnota met een transversale,
gedragen en consistente visie op het bovenlokale cultuurwerk binnen het
intergemeentelijk samenwerkingsverband. In het Waasland zijn er
momenteel twee bestaande bovenlokale samenwerkingen die niet langer
voor subsidies in aanmerking komen, namelijk WACCO en Bibliowaas. Het
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is evenwel de bedoeling dat het nieuwe intergemeentelijk
samenwerkingsverband (IGS) de hoofdlijnen van hun werking integreert in
een ruimer verhaal. Interwaas heeft daarom in samenwerking met
afgevaardigden van de 10 Wase gemeenten, WACCO en Bibliowaas een
cultuurnota uitgewerkt als basis voor het indienen van een subsidiedossier
tegen uiterlijk 30 september 2019;
het overleg startte niet van een wit blad: waardevolle aspecten uit de
werking van de bestaande bovenlokale werkingen (WACCO en Bibliowaas)
werden mee opgenomen in een (nieuwe) structuur en in de cultuurnota.
Een ander aanknopingspunt was het lokale cultuurbeleid waarin voor vele
partners wellicht een aantal noden op bovenlokaal niveau kunnen worden
opgepikt;
het indienen van een subsidiedossier dient te gebeuren vanuit een
Intergemeentelijke Samenwerking. In de voorliggende cultuurnota wordt
gekozen voor één IGS (en dus één subsidieaanvraag) in het Waasland. Om
te vermijden dat een nieuw IGS moet worden opgericht of een bestaand
IGS moet worden uitgebreid, wordt er (op basis van de positieve ervaringen
met Erfgoedcel Waasland en Bibliowaas) tevens voor gekozen om het IGS
te integreren in Interwaas;
na het indienen van de cultuurnota kan het IGS een jaarlijkse subsidie van
maximaal 100.000 euro ontvangen op voorwaarde dat vanuit het IGS
eenzelfde bedrag wordt ingebracht. De goedkeuring van het IGS is geldig
voor een periode van zes jaar;
diverse scenario’s voor de budgettering van deze cofinanciering werden
uitgewerkt. Na grondige besprekingen werd geopteerd voor cofinanciering
op basis van een bedrag per inwoner, dit impliceert een jaarlijkse bijdrage
van 0,35 euro / inwoner. Het onderschrijven van de cultuurnota houdt in dat
de Wase gemeenten zich engageren voor de cofinanciering door het
bijdragen van 0,35 euro/inwoner gedurende de komende zes jaren;
in september werd een toelichting gegeven over de oprichting van een IGS
aan de leden van vzw Tempus De Route, de cultuurraad en het
beheersorgaan van de bibliotheek.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• cultuurnota cultuurregio Waasland;
• beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2018
m.b.t. de deelname aan het traject bovenlokaal cultuurbeleid;
• beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 april 2019 m.b.t.
de oprichting van een IGS bovenlokaal cultuurbeleid.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
• decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 57
(bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen) en de
artikels 248 tot 264 (bestuurlijk toezicht);
• decreet van 15 juni 2018 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten
betreffende de bovenlokale cultuurwerking.

Besluit

Artikel 1
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Eén IGS oprichten en integreren binnen Interwaas.
Artikel 2
Een jaarlijkse bijdrage van 0.35 euro per inwoner gedurende de jaren 2020
tot en met 2026 aan het IGS toekennen.
Artikel 3
Kennisnemen van de cultuurnota die werd ingediend bij de subsidieaanvraag.
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:
U hebt gelijk meneer Audenaert, maar u zult weten dat de Vlaamse regering voor gemeenten
zoals de onze inspanningen doet. Zo krijgt onze gemeente ca 3 miljoen extra. Onder meer
omdat onze gemeente een gemeente in buitengebied is. Bij de opmaak van het
meerjarenplan kan rekening gehouden worden met deze extra middelen. Ik denk dat het
goed is dat de Vlaamse regering tot die wijze beslissing is gekomen.
2. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Interwaas - Buitengewone algemene
vergadering - kennisname agenda

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de dienstverlenende vereniging Interwaas
(“Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas”) bij
gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 1967, 15 juni 1967, 19 juni 1967 en
24 juni 1968, respectievelijk de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels,
De Klinge en Meerdonk.
• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van
de buitengewone algemene vergadering.
• De gemeenteraad van 28 februari 2019 besliste de heer Remi Audenaert,
aan te duiden als afgevaardigde, en de heer Erik Rombaut aan te duiden
als plaatsvervangend afgevaardigde voor de (buitengewone) algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging Interwaas en dit tot het
einde van de legislatuur.
• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur (art 423) dient de gemeenteraad te
beslissen over de verlenging van Interwaas voor een periode van 18 jaar
(tot 6 november 2037).

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de gemeente werd per aangetekend schrijven van 5 augustus 2019
opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering
van de dienstverlenende vereniging Interwaas die plaatsvindt op 6
november 2019;
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• de gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering;
• elke gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (art. 36 §1 van het huishoudelijk reglement
gemeenteraad);
• de gemeenteraad dient te beslissen over de verlenging van Interwaas voor
een periode van 18 jaar (tot 6 november 2037);
• tijdens de commissiezitting ad hoc in het kader van de gemeenteraad van 3
oktober 2019 die plaats had op maandag 30 september 2019 gaf de heer
Bart Casier, directeur van de dienstverlenende vereniging Interwaas,
toelichting aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de
dienstverlenende vereniging Interwaas.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de uitnodiging van de dienstverlenende vereniging Interwaas
(“Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas”) van 5
augustus 2019.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d.
6 november 2019 van de dienstverlenende vereniging Interwaas:
1. Aanstelling leden raad van bestuur.
2. Verlenging van Interwaas voor een periode van 18 jaar (tot 6 november
2037) – (art 423 DLB).
3. Evaluatierapport over de periode 2013-2018 en ondernemingsplan voor
de periode 2019-2025 (art. 459 DLB).
4. Code van goed bestuur (art. 434 DLB).
5. Huishoudelijk reglement (art. 444 DLB).
6. Activiteitenprogramma en strategie voor 2020.
7. Begroting 2020.
8. Aanduiding van een lasthebber voor de buitengewone algemene
vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en
industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 11 december
2019 en vaststelling van diens mandaat.
9. Toetreding tot de interlokale vereniging IGS Beveren Hamme Temse.
10. Vaststelling van de presentiegelden.
Artikel 2
Goedkeuring voor de verlenging van Interwaas voor een periode van 18 jaar
(tot 6 november 2037).
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de commissiezitting ad hoc in het
kader van de gemeenteraad van 3 oktober 2019 die plaats had op maandag
30 september 2019 de heer Bart Casier, directeur van de dienstverlenende
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vereniging Interwaas, toelichting heeft verstrekt aan de gemeenteraadsleden
omtrent de werking van de dienstverlenende vereniging Interwaas.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het secretariaat van de
dienstverlenende vereniging Interwaas, Lamstraat 113, 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

Tussenkomst Groen/Sp.a-raadslid Erik Rombaut:
Ik heb op de commissievergadering ook aan de directeur voorgelegd, dat ik mij ongerust
maak als ik de cijfers zag. Nl. voor Waasland Klimaatland zijn de middelen die voorzien zijn
ondermaats. Ik zou dus willen dat onze vertegenwoordiger hier bij Interwaas ook voor
opkomt. Ik heb de reactie van de directeur als onbevredigend ervaren.
Gemeenten zullen inspanningen moeten doen. Waasland Klimaatland en Remi Audenaert
heeft zich daar in het verleden hard voor ingezet bij de intercommunale Interwaas dus op dat
vlak zitten we zeker op het zelfde spoor.
In die transitie is ook tewerkstelling aanwezig in de toekomst. Er moet dus niet alleen ingezet
worden op ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ook moet ingezet worden op
personeelsinzet, ook voor Waasland Klimaatland.
Ik dring dus aan om een beter antwoord te krijgen dan afgelopen maandag op de vraag naar
een substantiële verhoging van het aantal personeelsleden voor Waasland Klimaatland.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik wil wijzen op het feit dat de bestaffing van Interwaas gestegen is van 18 naar meer dan 40
terwijl we het aantal projecten zien dalen. Onze vraag is welke concrete projecten Interwaas
gaat doen voor onze gemeente Sint-Gillis-Waas.
3. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Afgevaardigden adviescomité Wijk-Werken
Waas

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad heeft beslist om de organisatie van het wijkwerken toe te
vertrouwen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband van
Interwaas.
• Het directiecomité van Interwaas organiseert een adviescomité onder de
raad van bestuur van Interwaas. Deze manier van werken laat toe dat alle
stakeholders (deelnemende gemeenten en OCMW’s en relevante derden)
betrokken zijn bij de strategische en financiële besluitvorming van het
wijkwerken.
• Aanduiding van 2 kandidaten met relevante expertise voor benoeming in
het adviescomité Wijk-Werken Waas.
• Het college heeft in zitting van 9 september 2019 beslist om Marita Meul en
Linsaye Kerckhove voor te dragen als lid van het adviescomité Wijk-Werken
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Waas en om Veerle Van Landeghem voor te dragen als plaatsvervangend
lid van het adviescomité Wijk-Werken Waas.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de noodzaak tot aanduiding van 2 kandidaten met relevante expertise in het
adviescomité Wijk-Werken Waas.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 9 november 2017 waarbij de organisatie van
het wijkwerken is toevertrouwd aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Interwaas.
• uittreksel schepencollege van 9 september 2019.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Gaat over tot de geheime stemming
25 raadsleden nemen aan de stemming deel, uit de stembiljetten blijkt
dat navermelde geldige stemmen worden uitgebracht, gevende
volgende uitslag
Afgevaardigde voor het adviescomité Wijk-Werken Waas
Marita Meul bekomt 13 ja-stemmen.
Marlene Moorthamers bekomt 10 ja-stemmen.
Er waren 2 blanco stemmen.
Afgevaardigde voor het adviescomité Wijk-Werken Waas
Linsaye Kerckhove bekomt 21 ja-stemmen.
Er waren 4 blanco stemmen.
Plaatsvervangend afgevaardigde voor het adviescomité Wijk-Werken Waas
Veerle Van Landeghem bekomt 21 ja-stemmen.
Er waren 4 blanco stemmen.
Plaatsvervangend afgevaardigde voor het adviescomité Wijk-Werken Waas
Marlene Moorthamers bekomt 22 ja-stemmen.
Er waren 3 blanco stemmen.
Artikel 1
Marita Meul en Linsaye Kerckhove aan te duiden als afgevaardigden voor het
adviescomité Wijk-Werken Waas van heden tot het einde van de legislatuur.
Artikel 2
Veerle Van Landeghem en Marlene Moorthamers aan te duiden als
plaatsvervangend afgevaardigden voor het adviescomité Wijk-Werken Waas
voor de periode van heden tot het einde van de legislatuur.
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Artikel 3
De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval
van het mandaat aan te vragen wanneer dat door de omstandigheden
gerechtvaardigd mocht blijken.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het secretariaat van het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interwaas.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

4. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Klacht Agentschap Binnenlands Bestuur kennisname definitief antwoord

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) d.d. 9 augustus 2019
betreffende een klacht i.v.m. het gemeenteraadsbesluit van 4 juli 2019
betreffende het inrichten van een woonwagenpark.
Definitief antwoord ABB ontvangen d.d. 20 september 2019: de
waarnemend gouverneur ziet geen reden om naar aanleiding van de klacht
een eventuele maatregel van toezicht te overwegen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de toezichthoudende overheid brengt de betrokken gemeenteoverheid of
het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op de hoogte
van haar definitieve antwoord aan de indiener van de klacht. Deze
mededeling wordt ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van
de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• artikel 333 van het Decreet Lokaal Bestuur;
• brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 9 augustus 2019 en het
definitief antwoord ontvangen d.d. 20 september 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 het definitieve antwoord van het Agentschap Binnenlands
Bestuur dat het gemeenteraadsbesluit van 4 juli 2019 betreffende het
inrichten van een woonwagenpark niet vernietigd wordt.
Artikel 2

GR03102019

355
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

5. - Cel Beleidsondersteuning - Organisatiebeheersing en Kwaliteitszorg - Dagelijks
bestuur en visumplicht - goedkeuring

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt de bevoegdheidsverdeling tussen de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.
• Inzake overheidsopdrachten is de gemeenteraad bevoegd voor de keuze
van de plaatsingsprocedure en voor het vastleggen van de voorwaarden
van de opdracht en is het college van burgemeester en schepenen
bevoegd voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de
uitvoering van overheidsopdrachten.
• Van die bevoegdheid kan afgeweken worden door het definiëren van het
begrip ‘dagelijks bestuur’. De raad is exclusief bevoegd voor het vaststellen
van wat onder dit begrip wordt verstaan.
• Het college kan de bevoegdheid ook aan de algemeen directeur
toevertrouwen en bepalen dat de algemeen directeur de uitoefening van die
gedelegeerde bevoegdheid kan toevertrouwen aan andere personeelsleden
van de gemeente.
• Het college is daarnaast ook bevoegd om beslissingen te nemen op eigen
initiatief in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden.
• De bevoegdheden tot het stellen van daden van beschikking met betrekking
tot roerende en onroerende goederen, de afbakening van de
delegatiebevoegdheden inzake budgethouderschap, de vrijstelling van
visumverplichting, de toekenning van kasprovisies door de algemeen
directeur aan bepaalde personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven
van dagelijks bestuur, zijn niet langer onderdeel van de definitie van
dagelijks bestuur. Hiervoor is in toepassing van de bepalingen inzake
organisatiebeheersing een raadsbesluit nodig.
• Financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom
zijn aan een voorafgaand visum onderworpen, vooraleer enige verbintenis
kan worden aangegaan.
• De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van
de voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht. Vóór het
sluiten van de verbintenis onderzoekt de financieel directeur onder andere
of:
*de gevoerde procedure overeenstemt met de gekozen procedure (wijze
van gunnen);
*wordt voldaan aan de vastgestelde voorwaarden (bestek en raming) en/of
deze nageleefd worden;
*de juiste organen hierover hebben beslist;
*de nodige verantwoordingsstukken bij het dossier steken;
*het bedrag waarvoor de gunning gebeurde overeenstemt met het
voorziene bedrag van de raming.
• De financieel directeur kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de
financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden
aan koppelt, motiveert hij dat.
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• Als de financieel directeur weigert om een visum te verlenen aan een
voorgenomen verbintenis, kan het college van burgemeester en schepenen
op eigen verantwoordelijkheid zelf viseren. In dat geval brengt het college
de gemotiveerde beslissing van de financieel directeur, samen met zijn
eigen beslissing, ter kennis aan de raad. De verbintenis kan pas worden
aangegaan nadat de raad heeft kunnen kennisnemen van die beslissing
van het college.
• De gemeenteraad kan, na advies van de financieel directeur, bepaalde
categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.
• De bepalingen die nu gelden vinden we terug in de
gemeenteraadsbeslissing van 5 september 2013.
Het begrip ‘dagelijks bestuur’ voor opdrachten van werken, leveringen en
diensten werd vastgesteld als volgt:
*opdrachten waarvan de kredieten op het exploitatiebudget voorzien zijn;
*opdrachten waarvan de kredieten op het investeringsbudget voorzien zijn
en waarvan het bedrag niet hoger is dan 5.500 euro exclusief BTW.
• Het begrip dagelijks bestuur voor de terbeschikkingstelling van provisies en
de inning van geringe dagontvangsten werd vastgesteld als volgt:
*verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 2.750 euro.
• De voorwaarden waarbij de financieel directeur de voorgenomen financiële
verbintenissen aan een onderzoek onderwerpt inzake wetmatigheid en
regelmatigheid werden als volgt vastgesteld:
* verrichtingen waarvan het bedrag hoger is dan 2.750 euro excl. BTW.
* om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande
visumverplichting houdt de financieel beheerder rekening met de volledige
looptijd van de voorgenomen verbintenis. Voor verbintenissen voor
onbepaalde duur houdt de financieel beheerder rekening met een forfaitaire
looptijd van 1 jaar.
• De gemeenteraadsbeslissing van 5 september 2013 bevatte ook
bepalingen i.v.m. daden van beschikking en daden van beheer. De
bepalingen hiervan worden bij afzonderlijk gemeenteraadsbesluit beslist.
• De gemeenteraad kan andere dadingen niet delegeren aan het college dan
dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het
dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband
als voorwerp hebben.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• als referentiebedrag voor het begrip dagelijks bestuur in het kader van
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, werd in 2013 verwezen
naar het bedrag uit de wetgeving overheidsopdrachten dat toen geldig was
voor de procedure aanvaarde factuur, 5.500 euro;
• voor de visumplicht werd uitgegaan van de helft van 5.500 euro, meer
bepaald 2.750 euro;
• de wetgeving overheidsopdrachten is ondertussen gewijzigd en het bedrag
voor de procedure van de aanvaarde factuur is opgetrokken naar 30.000
euro;
• in het kader van de administratieve vereenvoudiging en een efficiënte
werking is het aangewezen om de bedragen voor dagelijks bestuur en
visumplicht op te trekken naar respectievelijk 30.000 euro en 15.000 euro.
• in het kader van de beheersing van onze organisatie is het aangewezen om
het bedrag van 2.750 euro te behouden voor de terbeschikkingstelling van
provisies en inning van geringe dagontvangsten;
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• in het kader van een efficiënte werking is het aangewezen om dadingen met
personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het
dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband
als voorwerp hebben te delegeren naar het college.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 5 september 2013 betreffende het begrip
dagelijks bestuur en visumplicht.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Gemeenteraadsbeslissing van 5 september 2013 betreffende het begrip
dagelijks bestuur en visumplicht op te heffen met ingang vanaf 4 oktober
2019.
Artikel 2
Het begrip ‘dagelijks bestuur’ vanaf 4 oktober 2019 als volgt vaststellen:
• alle verrichtingen waarvan de kredieten op het exploitatiebudget voorzien
zijn, met inbegrip van meerjarige overeenkomsten en herhalingsopdrachten;
• alle verrichtingen waarvan de kredieten op het investeringsbudget voorzien
zijn met inbegrip van meerjarige overeenkomsten en herhalingsopdrachten
waarvan het geraamd bedrag niet hoger is dan 30.000 euro excl. BTW.
• goedkeuring van de aanpassing van de raming van een overheidsopdracht
van werken, leveringen of diensten, waarvan de raad de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden heeft vastgesteld, in zoverre deze
de door de raad vastgestelde indicatieve raming niet met meer dan 25%
(excl btw) overstijgt. Bij overschrijding wordt de indicatieve raming opnieuw
aan de raad voorgelegd ter goedkeuring.
• goedkeuring van meer- en minwerken tijdens de uitvoeringsfase van de
gegunde opdrachten waarvan de lastvoorwaarden door de gemeenteraad
werden vastgesteld voor zover de totaliteit van de goedgekeurde meer- en
minwerken niet leidt tot bijkomende uitgaven van meer dan 10% van het
gunningsbedrag en in zoverre het voorwerp van de opdracht niet wijzigt.
Om te bepalen of een verrichting onder het begrip dagelijks bestuur valt, dient
rekening te worden gehouden met de volledige looptijd van de voorgenomen
verbintenis.
Artikel 3
Voor de volgens artikel 1 beschreven verrichtingen delegatie verlenen aan het
college van burgemeester en schepenen voor het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor de overheidsopdracht.
Artikel 4
Voor verrichtingen die vallen onder het begrip dagelijks bestuur zoals
genoemd in artikel 1 en waarvan het totale bedrag maximum 15.000 euro
excl. BTW bedraagt, kan het college van burgemeester en schepenen vanaf 4
oktober 2019 delegatie verlenen aan de algemeen directeur, die op haar
beurt bepaalde personeelsleden kan machtigen.
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De delegatie door het college van burgemeester en schepenen van het
budgethouderschap aan de algemeen directeur moet altijd vastgelegd
worden in een expliciete collegebeslissing.
Artikel 5
Het maximumbedrag inzake de terbeschikkingstelling van
provisies en de inning van geringe dagontvangsten met ingang van 4
oktober 2019 vastleggen op 2.750 euro.
Artikel 6
Met ingang van 4 oktober 2019 delegatie verlenen aan het college van
burgemeester en schepenen voor dadingen met personeelsleden naar
aanleiding van een beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van
de beëindiging van het dienstverband als voorwerp hebben.
Artikel 7
Volgende verrichtingen worden vrijgesteld van de visumverplichting per 4
oktober 2019:
• alle verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 15.000 euro excl.
BTW.
Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande
visumverplichting houdt de financieel directeur rekening met de volledige
looptijd van de voorgenomen verbintenis. Voor verbintenissen voor
onbepaalde duur houdt de financieel directeur rekening met een forfaitaire
looptijd van 1 jaar.
• verrekeningen, indien de kost van de verrekening samen met de initiële
opdracht de visumdrempel niet overschrijdt.
• personeelscontracten van minder dan één jaar, bij opeenvolgende
contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de
toepassing van deze bepaling.
• subsidies waarvan het bedrag niet hoger is dan 15.000 euro excl. BTW.
• nominatief in het meerjarenplan toegekende subsidies
Artikel 8
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (deel 2 titel 7).

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 de commissie werd er gezegd van “we baseren ons op gewijzigde bepalingen van de wet
op de overheidsopdrachten”. Deze info is bezorgd. Dit voorstel van besluit houdt in dat we
een ruimere delegatie geven aan het college. Net op het moment dat onze gemeente 2x is
getroffen door een audit. In beide staat dat er voldoende controle-mechanismen moeten zijn.
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Hoe matcht u dit besluit – met forse bedragverhogingen – met die aanbevelingen die Audit
Vlaanderen heeft gedaan?
6. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Verkoop lot 11/A en 11/B in de Kluizenmolen
van D.K.E.L en Kluishof aan bvba Maarten Construct – Pauwels-Hanssens

Inleiding

Harry De Wolf

Persoonsgegevens

• Aanvrager/betrokkene: bvba D.K.E.L., Nauwstraat 126, 9111 Belsele en
bvba Kluishof

Situatieschets

• Lot 11 in Kluizenmeersen, kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie C,
nr.1799F met een oppervlakte van 7351,88 m² was eigendom van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.K.E.L. met zetel
te 9111 Sint-Niklaas (Belsele). De eigendom werd verworven na
faillissement van de naamloze vennootschap Dirk Smet Wegenbouw d.d.
10 januari 2017.
• Bvba D.K.E.L. heeft lot 11 opgesplitst in 2 percelen lot 11a met een
oppervlakte van 3099,12m² en lot 11b met een oppervlakte van 4252,76m².
• Lot 11b is verkocht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Kluishof voor een prijs van 552.858 euro. De opsplitsing
en verkoop werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2017.
• Beide percelen ( lot 11a en 11b ) werden nu samen verkocht bij
aankoop/verkoopbelofte van 4 juni 2019 voor de totale prijs van
1.286.600,00 euro, hetzij 542.325,00 euro voor lot 11a en 744.275,00 euro
voor lot 11b, aan bvba Maarten Construct. Voor de bvba Maarten Construct
is het wel van groot belang dat de percelen terug kunnen samengevoegd
worden tot één geheel zoals aanvankelijk.
• Na deze verkoop is bvba Maarten Construct eigenaar van lot 11a en lot
11b.
• Kantoor Notaris Raf Van der Veken vraagt in zijn brief van 7 augustus 2019
of de gemeente haar voorkeurrecht wenst uit te oefenen en zo niet om in te
stemmen met de verkoop van lot 11a en lot 11b aan bvba Maarten
Construct en om ook goedkeuring te geven om beide percelen terug samen
te voegen.
• Kantoor Notaris Raf Van der Veken laat 13 september 2019 per mail weten
dat de cliënten ook voor 1% privé mee aankopen.
• Na de verkoop is lot 11a en lot 11b voor 99% volle eigendom van bvba
Maarten Construct en voor 1% volle eigendom van Maarten Pauwels en
Hanssens Charlotte.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• artikel 6 van de geldende verkoopsvoorwaarden biedt de gemeente de
mogelijkheid om het te koop gestelde goed bij voorrang op alle derden aan
te kopen aan dezelfde prijs en voorwaarden als degenen aan derde
aangeboden. In zitting van 19 augustus 2019 besliste het college van
burgemeester en schepenen het voorkeurrecht niet uit te oefenen;
• artikel 8 van de geldende verkoopsvoorwaarden verplicht de verkopende
partij tot het vragen van de toelating tot vervreemding van het eigendom
aan de gemeenteraad;
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• artikel 8 van de geldende verkoopsvoorwaarden biedt de gemeente de
mogelijkheid om eenmalig bij het verlenen van haar toelating tot
vervreemding een vergoeding te eisen van de verkopende partij. Dit kan
wanneer de vervreemding plaatsvindt binnen de 20 jaar na het verlijden van
de verkoopakte en het niet uitoefenen van haar voorkeurrecht. De boete is
reeds opgelegd bij de verkoop van lot 11 door meester Marga Pieters,
advocaat te 9300 Aalst, Affligemdreef 144, handelend in haar hoedanigheid
van curator in opdracht van de rechtbank van koophandel Gent afdeling
Dendermonde aan de besloten vennootschap D.K.E.L. met zetel te 9111
Sint-Niklaas (Belsele);
• de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAARTEN
CONSTRUCT” met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas,
Kluizenmeersen 22-22A wenst volgende activiteiten op lot 11 a en lot 11 b
uit te oefenen:
- de vervaardiging en onderhoud van metalen constructiewerken en delen
daarvan;
- de vervaardiging, onderhoud en montage van metalen constructiewerken
en gebinten voor de bouw;
- vervaardiging en onderhoud van metalen constructiewerken voor
industriële uitrusting;
- vervaardiging en onderhoud van geprefabriceerde gebouwen,
overwegend van metaal; bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen,
telefooncellen,…
- vervaardiging en onderhoud van metaalschrijnwerk; deuren, vensters en
kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten,…
- het verlenen van technische prestaties in verband met bovenvermelde
activiteiten;
- het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden
van administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële,
technische en commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor
rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering
ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid,
management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks en
onrechtstreeks verband houdt;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend
vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
alle onroerende zakelijke rechten eraan verbonden;
- zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen,
renoveren, uitrusten en ombouwen, met het oog op het beheer, de
opbrengsten van de verhuring, opstal, leasing, de inkomsten van verkoop
en realisatie van meerwaarden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend
patrimonium en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook;
• het RUP Kluizenmolen stelt dat de onderhavige KMO-zone bestemd is voor
bedrijvigheid voor lokale bedrijfsactiviteiten zoals onder meer
nijverheidsinrichtingen, ambachtelijke bedrijven, dienstverlenende bedrijven,
transportgeoriënteerde bedrijven, distributiebedrijven en
toeleveringsbedrijven. De vraag tot de toelating tot de verkoop van het goed
Kluizenmeersen lot 11a en lot 11 b aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MAARTEN CONSTRUCT” met
maatschappelijke zetel te 9190 Sint-Gillis-Waas valt qua bedrijfsactiviteit
binnen de bedrijfsactiviteiten die het RUP Kluizenmolen toelaat.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• brief van Notaris Raf Van der Veken van 7 augustus 2019;
• mail van Notaris Raf Van der Veken van 13 september 2019;
• het verdelingsplan opgemaakt door studiebureau Jouret bvba op 25 april
2017
• besluit college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2019;
• besluit gemeenteraad van 7 april 2011;
• besluit gemeenteraad van 1 juni 2017;
• besluit gemeenteraad van 7 september 2017;
• ontwerpakte verkoop bvba D.K.E.L.-BVBA Kluishof aan bvba Maarten
Construct – Pauwels-Hanssens.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Het voorkeurrecht door de gemeente niet uitoefenen.
Artikel 2
De samenvoeging van lot 11a en lot 11b goedkeuren.
Artikel 3
De verkoop van lot 11a en lot 11b in Kluizenmeersen van bvba D.K.E.L. en
bvba Kluishof, voor 99% in volle eigendom aan de bvba Maarten Construct en
voor 1% in volle eigendom aan Pauwels-Hanssens, goedkeuren.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Stemming over het amendement voor het vervangen van de laatste zin van
de Verantwoording door volgende zin: “De vraag tot de toelating tot de
verkoop van het goed Kluizenmeersen lot 11a en lot 11 b voor 99% volle
eigendom aan de bvba Maarten Construct en 1% volle eigendom aan
Pauwels-Hanssens valt qua bedrijfsactiviteit binnen de bedrijfsactiviteiten die
het RUP Kluizenmolen toelaat”.
Bij algemeenheid van stemmen.
Stemming over het punt “Verkoop lot 11/A en 11/B in de Kluizenmolen van
D.K.E.L. en Kluishof aan bvba Maarten Construct – Pauwels-Hanssens.
Bij algemeenheid van stemmen.

Tussenkomst N-VA-raadslid Guido De Lille:
Ik zou graag vragen om een kleine aanpassing te doen. In de situatieschets staat dat de
eigendom voor 99% naar de bvba gaat en 1% naar de persoon in kwestie.
In art. 2 staat dit ook maar in de verantwoording staat dit niet. Best wordt dit ook daar
toegevoegd.
Tussenkomst CD&V-raadslid Chris Lippens:
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Het is een goede zaak dat we dit bedrijf de kans geven om uit te breiden. Maarten Construct
heeft de voorbije jaren zeer goed gewerkt. Zodanig zelfs dat hij in tussentijd regelmatig vroeg
om de uitbreiding te onderzoeken wat voor de gemeente niet makkelijk was want alle
percelen rond zijn perceel waren nu eenmaal verkocht.
Hieruit blijkt de noodzaak tot uitbreiden en dan is Maarten Pauwels zelf op zoek gegaan. Hij
heeft die grond gevonden in de dichte omgeving maar tegen welke prijs? Er is een stijging
van 75 naar 175 euro per m². Dat bewijst dat er behoefte is naar uitbreiding van
bedrijventerreinen. We mogen dit signaal niet ontkennen.
Wanneer we over bereikbaarheid spreken, ik denk dan wel dat onze ambachtelijke zone
bijzonder goed gelegen is. Er wordt veel aandacht besteed aan de modal shift. Denk aan de
fietser, dat is een hele goede zaak. Wat onze tewerkstelling betreft en onze ambachtelijke
zone is de bereikbaarheid vanuit de E34 zeker belangrijk.
Te weten dat je de ambachtelijke zone, een bijzonder economisch knooppunt, kunt bereiken
zonder maar één dorpskern te moeten doorkruisen. Wetende dat we ook van onder het stof
moeten halen wat de burgemeesters ooit beslist hebben n.a.v. de dubbele kamstructuur en
de opwaardering van de Parallelweg.
Dit wil ik zeker meegeven naar ons bestuur
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik ben blij met uw tussenkomst. Ik heb vorige keer ook de oproep gedaan om op zoek te
gaan naar bijkomende ruimte. Sommigen beginnen klein in een garage. Nadien gaan die
mensen op zoek naar een nieuwe plaats maar ze vinden die niet meer. In het licht van het
bestuursakkoord betekent dit dat jullie er 100% voor gaan om het bijzonder economisch
knooppunt te ontwikkelen. Dit is immers ideaal gelegen. We hebben andere zones, zoals
Hoogeinde, maar dat zit geprankt tussen andere elementen zoals het centrum van onze
gemeente, een school, de wijk het Hoogeinde en zo verder richting het centrum van SintNiklaas.
De plaats aan de Parallelweg is dus ideaal. Ik verneem dus graag van het college of ze alles
op alles zal zetten voor de verdere ontwikkeling hiervan.
Tussenkomst Groen/Sp.a-raadslid Erik Rombaut:
Ik zou iets willen toevoegen. Er is sprake over modal shift en dergelijke. Ondertussen staan
we vast op E34 en is er een toename van het vrachtverkeer. In ons bestuursakkoord staat
ook dat wij met De Lijn willen onderhandelen om de bereikbaarheid van ons bedrijventerrein
te bespreken. Zo kunnen mensen onze kringwinkel niet bereiken. Dit lijkt ons een
agendapunt waard om te bespreken bij de Vervoerregio.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Uw collega Ruts zit in de Vervoerregio dus hij zal dat wel meenemen. Het BEK: komt het er
of niet? Die afweging zal moeten gemaakt worden. Lijkt toch wel de meest aangewezen
locatie.
7. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Dierenwelzijn - Zwerfkattenplan

Inleiding

Tom Ruts
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Situatieschets

• Het gemeentebestuur heeft sinds 2007 een plan van aanpak om het aantal
zwerfkatten in de gemeente onder controle te houden. Deze aanpak is
noodzakelijk om overlast voor inwoners tot een minimum te beperken en
om het dierenwelzijn in zijn totaliteit te garanderen. Het plan van aanpak
werd in 2014 nog verder uitgewerkt.
• Sinds augustus 2007 tot januari 2014 werden afgevangen verwilderde
katten door vzw RATO aan het dierenasiel De Wase Dierenbescherming
Sint-Niklaas afgeleverd. In het dierenasiel werden volgende handelingen
uitgevoerd:
- de zieke en verwilderde katten werden geëuthanaseerd;
- de gezonde katten en kittens werden gechipt en gecastreerd of
gesteriliseerd en daarna geplaatst.
• Vanaf 1 januari 2014 werden volgende afspraken gemaakt betreffende de
afvangst van verwilderde kitten:
- de gezonde katten en de kittens worden door vzw RATO aan het
dierenasiel De Wase Dierenbescherming Sint-Niklaas afgeleverd,
waar zij gechipt worden en geplaatst;
- de zieke katten worden door een dierenarts geëuthanaseerd en
daarna door Rendac afgevoerd;
- de verwilderde katten worden door een dierenarts gecastreerd of
gesteriliseerd en daarna teruggezet.
• Momenteel worden alle zwerfkatten in praktijk door RATO onmiddellijk naar
de dierenarts gebracht die bekijkt welke dieren geëuthanaseerd moeten
worden, welke naar het asiel kunnen en welke teruggezet moeten worden.
• De zwerfkatten worden telkens op professionele wijze gevangen door
veldmedewerkers van RATO. Zij hebben hiertoe speciale vangkooien die ze
dagelijks meermaals checken. Om deze reden wordt de vangperiode van
zwerfkatten beperkt tot 4 keer per jaar. Deze 4 periodes worden gelijkmatig
verspreid over het jaar en zijn op voorhand gekend.
• Ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 februari 2018 dient
ieder lokaal bestuur:
• een adequaat plan op te stellen en uit te voeren voor de aanpak van
overlast door zwerfkatten;
• een centraal meldpunt op te richten;
• vrijgelaten zwerfkatten gecontroleerd te voederen en van beschutting te
voorzien.
• Om de overlast van de inwoners te verlagen en het dierenwelzijn optimaal
te verhogen, is het aangewezen het zwerfkattenplan ruimer te
communiceren. Dit kan gebeuren via de website en door een artikel te
plaatsen in het infoblad van november-december 2019.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 februari 2018 met de verplichting
voor de opmaak van een plan voor de aanpak van overlast door
zwerfkatten.
• bijkomende en verduidelijkende communicatie omtrent het zwerfkattenplan
is wenselijk.

Verwijzings-

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
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documenten

• schepencollegebeslissing van 12 augustus 2013.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Het voorgestelde zwerfkattenplan goedkeuren.
Artikel 2
Het zwerfkattenplan op de website plaatsen en een artikel plaatsen in het
infoblad van november-december 2019.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Stemming over de volgende amendementen:
1. Punt 2 van het draaiboek van het zwerfkattenbestrijdingsplan:
“Jaarlijks voorziet de gemeente vier vangperiodes voor zwerfkatten:
twee in het voorjaar en twee in het najaar. De vangperiodes worden bij
aanvang van elk nieuw kalenderjaar gecommuniceerd op de
gemeentelijke website en in het gemeentelijk infoblad” wordt
geschrapt.
2. In punt 4 van de oorspronkelijke nummering wordt de eerste zin “De
medewerkers van RATO vzw Oost-Vlaanderen vangen de gemelde
zwerfkatten in opdracht van de gemeente tijdens de vooraf
gecommuniceerde periode” vervangen door “De medewerkers van
RATO vzw Oost-Vlaanderen vangen de gemelde zwerfkatten in
opdracht van de gemeente binnen de 14 dagen nadat de melding
werd doorgegeven”.
3. Punt 7 van het draaiboek van het zwerfkattenbestrijdingsplan, de
tweede zin: “De katten worden opnieuw op het grondgebied van SintGillis-Waas uitgezet” wordt vervangen door “De katten worden
opnieuw uitgezet op de plaats waar ze gevangen werden op het
grondgebied van Sint-Gillis-Waas”.
4. Punt 7 van het draaiboek van het zwerfkattenbestrijdingsplan, de
tweede zin: “De katten worden opnieuw op het grondgebied van SintGillis-Waas uitgezet” wordt vervangen door “De katten worden
opnieuw op grondgebied van Sint-Gillis-Waas uitgezet in principe op
dezelfde plaats waar ze werden gevangen. Indien er manifeste
overlast was van die kat op die plaats, kan ze elders op het
grondgebied worden uitgezet”.
10 ja-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)
13 neen-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
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Chris Lippens, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Matthias Van Zele,
Erik Rombaut)
2 onthoudingen (Romain Meersschaert, Marleen Van Hove)
Stemming over het punt “Zwerfkattenplan”:
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 N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik heb het gevoel dat we dit punt al eens gehad hebben. Niet alleen in de toelichting maar
ook in letterlijke bewoordingen. Ik heb moeite gedaan het te vergelijken wat nu het verschil is
met wat wij als N-VA op de vorige gemeenteraad hebben gebracht en wat collega Ruts nu
brengt. Als ik de constructieve filosofie van de meerderheid zou volgen, zou ik moeten
zeggen: wij zijn het inhoudelijk eens maar wij gaan tegenstemmen.
Maar wij zijn wel constructief en als iets goed is, dan is het goed.
Een en ander is letterlijk gekopieerd. Zelfs de dubbele spaties. Want dat is de manier waarop
je dit controleert.
Ik dacht, we zullen een kentering krijgen. Collega Ruts zou me bellen – u kan er de audioopname op naluisteren. Maar ik heb hem niet gehoord.
Wij doen niet mee aan dit spel.
U had dit vorige gemeenteraad kunnen stemmen.
Inhoudelijk: ik heb een opmerking gemaakt in de commissie, maar de tekst is niet aangepast.
Ik heb de vraag gesteld: als iemand belt in december, dan wordt die zwerfkat pas gevangen
in maart?
Ik heb 3 amendementen bij en zal ze ronddelen.
Tussenkomst N-VA-raadslid Marlene Moorthamers:
Ik had een kleine aanvulling. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat u met RATO gesproken
hebt? Want de Wase dierenbescherming zit al 3 jaar niet meer in Sint-Niklaas. Die zitten in
Haasdonk. Maar staat zo in de tekst.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik verwijs gewoon naar uw eigen woorden dat u vooraf contact ging opnemen met mij. Maar
u doet dat niet. Dat is een andere invulling van constructief.
We behouden onze vraag: als een kat overlast bezorgt in een buurt, kunnen mensen niet
wachten van december tot maart. Dat is dus de aanpassing die we vragen, nl dat indien
nodig RATO binnen de 14 dagen kan optreden. U zegt dat dat kan, maar dat staat nergens.
U zegt dat u een beetje vrijheid wil hebben om die katten ergens op het grondgebied te
kunnen uitzetten, in het geval dat ze overlast bezorgen. Wel, dan stel ik het volgende voor
om aan te passen en ik heb dit niet uitgetypt dus ik zal het even dicteren:
“de katten worden opnieuw op grondgebied van Sint-Gillis-Waas uitgezet in principe op
dezelfde plaats waar ze werden gevangen. Indien er manifeste overlast was van die kat op
die plaats, kan ze elders op het grondgebied worden uitgezet”.
Dan denk ik dat ik met deze twee amendementen tegemoet kom aan de argumentatie die u
net gebracht heeft.
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8. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Dierenwelzijn - Katten - Subsidiereglement
onvruchtbaar maken en chippen en registreren van huiskatten

Inleiding

Tom Ruts

Situatieschets

• Sterilisatieplicht van huiskatten:
Het onvruchtbaar maken, chippen en registreren van huiskatten is verplicht
op basis van de Vlaamse regelgeving:
Elke kat die wordt verkocht of weggegeven moet sinds 1 september 2014
gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt
voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).
Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum
moet elke kat, voor de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd of
gecastreerd worden. De sterilisatie of castratie wordt door de dierenarts
genoteerd bij de registratie in de databank CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 zullen ten laatste
op 1 januari 2020 gesteriliseerd of gecastreerd moeten zijn, ook als ze niet
verkocht of weggeven worden.
• Gelet op de geldende wetgeving en ter uitbreiding van het
castratie/sterilisatieproject voor zwerfkatten wenst de gemeente het
castreren/steriliseren, chippen en registreren van huiskatten te stimuleren
door een éénmalige financiële tussenkomst te voorzien en dit tussen de
periode van 1 november 2019 tot en met 31 december 2020.
• Door registratie kunnen verloren huiskatten sneller worden herenigd met
hun eigenaar en kunnen eigenaars van overleden katten worden verwittigd.
Door een tegemoetkoming bij sterilisatie/castratie van huiskatten wordt op
termijn de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke manier verminderd.
• Aanvragen komen enkel in aanmerking als er voldaan wordt aan het
subsidiereglement.
• Kredieten worden voorzien voor 2019 en 2020.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de gemeente Sint-Gillis-Waas wil gezinnen financieel ondersteunen en
stimuleren door toekenning van een subsidie, volgens de bepalingen van
een reglement, voor het onvruchtbaar maken en daarnaast chippen en
registreren van huiskatten;
• door registratie kunnen verloren huiskatten sneller worden herenigd met
hun eigenaar en kunnen eigenaars van overleden katten worden verwittigd;
• door een tegemoetkoming bij sterilisatie/castratie van huiskatten wordt op
termijn de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke manier verminderd.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• schepencollegebeslissing van 23 september 2019.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
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• de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn
der dieren, artikel 7, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en
gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014;
• het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan
voor de sterilisatie van huiskatten;
• het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de
identificatie, registratie en sterilisatie van huiskatten.

Besluit

Artikel 1
Tegemoetkoming voor inwoners voor registratie en chippen;
castreren/steriliseren van huiskatten in de periode van 1 november 2019 tot
eind december 2020.
Artikel 2
Tegemoetkoming volgens het subsidiereglement.
Artikel 3
Kredieten voorzien voor 2019 en 2020.
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:
Een zwerfkat is meestal ooit een huiskat geweest. Dat is de reden dat dit nu voorligt. Heel
veel gemeenten hebben na de beslissing van de Vlaamse Regering de daad bij het woord
gevoegd. Sint-Gillis-Waas was 1 van de gemeenten die dit niet hadden gedaan. Daarom dat
we dit vorige maand op de gemeenteraad hadden geagendeerd.
Aanpassingen die u aan het subsidiebesluit dat ik vorige keer had voorgelegd zijn enkel:
- het woordje waar ik “verminderd” had gezet, heeft u veranderd in “verkleind”;
- u heeft de volgorde in de 5e alinea veranderd van het emailadres;
- u heeft op de 2e pagina de alinea geschrapt “de subsidie kan ook aangevraagd
worden via het e-formulier waarbij de dierenarts het eerste gedeelte invult en de
verantwoordelijke het tweede gedeelte.
Maar goed, het is wat het is.
9. - Grondgebiedzaken - Infrastructuur - Toetreding van de gemeente Sint-Gillis-Waas
als vennoot van de RioP Waterdienst van De Watergroep

Situatieschets

• Als rioolbeheerder heeft de gemeente de verplichting om – in het kader van
de Europese Doelstelling voor de Kaderrichtlijn Water – het gemeentelijk
rioolstelsel uit te bouwen volgens het geldend gebiedsdekkend
uitvoeringsplan (GUP).
• Om het GUP te realiseren, is een oefening gemaakt om de benodigde
financiële middelen in het meerjarenplan van de gemeente te voorzien.
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• In functie daarvan is de samenwerking tussen de gemeente als Riopactgemeente en de Watergroep geëvalueerd.
• Stopzetting van de huidige samenwerking en toetreding van de gemeente
als Riopact-vennoot tot de RioP rioolwaterdienst resulteert in meerwaarden
op zowel financieel, operationeel als ecologisch vlak.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• elke gemeente is als rioolbeheerder verantwoordelijk voor het lokaal
transport van afval- en hemelwater en individuele zuivering;
• elke rioolbeheerder in Vlaanderen is verplicht om tegen 1 januari 2027 de
Europese Doelstelling voor de Kaderrichtlijn Water te behalen;
• De Watergroep en Aquafin NV bundelden hun kennis en expertise voor een
efficiënt afvalwaterbeheer in Vlaanderen. In “Riopact” bieden zij gemeenten
een breed gamma van diensten aan om het afvalwaterbeheer efficiënt aan
te pakken;
• Riopact biedt de gemeente de mogelijkheid het rioleringsbeheer volledig of
gedeeltelijk uit handen te geven;
• voor Riopact-vennoten is er de totaaloplossing voor het gemeentelijk
afvalwaterbeleid. De gemeente draagt haar bestaande gemeentelijke
rioleringsinstallaties (met uitzondering van het grachtenstelsel) en al haar
rechten daarop in eigendom over aan De Watergroep. Vanaf dan staat de
Watergroep in voor alle verplichtingen op het gebied van het transport van
afvalwater, de invulling daarvan en de verdere uitbouw van het
rioleringsnet. De gemeente blijft betrokken bij de planning en financiering
van het afvalwaterbeheer. De samenwerking verzekert een rechtstreekse
betrokkenheid van de gemeente in het rioleringsbeleid. Anderzijds
garandeert zij een autonoom financieel beheer van de betrokken
gemeentelijke financiële middelen;
• als Rioact-gemeente kiest de gemeente jaarlijks uit een dienstenpakket dat
in onderling overleg wordt samengesteld en door de gemeenteraad wordt
vastgelegd. De gemeente blijft zelf rioolbeheerder en is verantwoordelijk
voor het goed onderhouden en verder uitbouwen van het rioleringsnet,
inclusief het behalen van de Europese Doelstelling voor de Kaderrichtlijn
Water;
• op 10 december 2009 keurde de gemeenteraad de Rioact-overeenkomst
tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente
goed;
• op 21 december 2009 besliste het college van burgemeester en schepenen
de Rioact-overeenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening af te sluiten;
• in functie van het behalen van de Europese Doelstelling voor de
Kaderrichtlijn Water werd voor elke Vlaamse gemeente een zoneringsplan
en een gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) opgemaakt. Het
zoneringsplan bepaalt in welke zones nog riolering aangelegd wordt en
waar afvalwater zelf gezuiverd moet worden. Het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan bouwt daarop verder en bepaalt welke rioleringsprojecten
nog moeten worden uitgevoerd en door wie;
• het gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor de gemeente Sint-Gillis-Waas
geldt vanaf 12 maart 2016. De uitvoering van het plan heeft een grote
impact op het gemeentelijke meerjarenplan. De VMM raamt de kosten van
alle nog door de gemeente Sint-Gillis-Waas uit te voeren rioleringsprojecten
op 17.950.681 euro;
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• in uitvoering van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan is de Rioactovereenkomst herbekeken in functie van bij de gemeente beschikbare
middelen en personeel;
• de evaluatie en heroverweging van de samenwerking wijst uit dat het
beëindigen van de Rioact-overeenkomst “Rioact-gemeente” en de
toetreding als Riopact-vennoot tot de RioP rioolwaterdienst voor de
gemeente Sint-Gillis-Waas leidt tot een meerwaarde op zowel financieel,
operationeel als ecologisch vlak;
• een Riopact-vennoot maakt optimaal gebruik van binnen de RioP
rioolwaterdienst aanwezige financiële, juridische en technische expertise.
De daaraan verbonden personeelskosten worden verdeeld over alle
deelnemende vennoten in plaats van dat iedere vennoot voor zich (extra)
personeel aanstelt;
• de RioP rioolwaterdienst kan voor haar riooltaak per vennoot een
schuldgraad opbouwen tot 34%. Zo kan er meer geld worden geleend om
een hoger investeringsbedrag te realiseren om per tijdseenheid meer
rioolprojecten tot uitvoer te kunnen brengen;
• een versnelde uitbouw van het rioleringsnet resulteert in een versnelde
verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en bijgevolg het
behalen van de Europese Doelstelling voor de Kaderrichtlijn Water;
• toetreding als Riopact-vennoot tot de RioP rioolwaterdienst gebeurt op
basis van een door de gemeenteraad goed te keuren
toetredingsovereenkomst waarin ondermeer is vastgelegd:
- de overdracht van de gemeentelijke rioleringsinstallaties;
- de prijs voor de gemeentelijke rioleringsinstallaties;
- eventuele bijzonderheden met betrekking tot de overdracht;
- de organisatie van de RioP rioolwaterdienst en haar dienstverlening;
- duur en uitvoering van de overeenkomst;
• bij toetreding wordt de economische waarde van het rioolstelsel van de
gemeente bepaald. Deze waarde is een vergoeding die De Watergroep
betaalt aan de gemeente voor het in eigendom en beheer overnemen van
het rioolstelsel. Voor Sint-Gillis-Waas wordt de economische waarde
vastgesteld op 10.980.023,32 euro;
• de uitbetaling van de economische waarde is als volgt voorzien:
- 75% aandelen = 8.235.017,49 euro;
- 15% cash = 1.647.003,50 euro;
- 10% bonus = 1.098.002,33 euro;
De hoogte van de bonus wordt 2 jaar na toetreding definitief bepaald en
gedeeltelijk in aandelen en cash uitbetaald. Het is afhankelijk van de
effectieve gemeentelijke rioleringsgraad en de ouderdom van het
rioolstelsel.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• Rioact-overeenkomst van 21 december 2009 tussen de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) en de gemeente
Sint-Gillis-Waas;
• ontwerp-toetredingsovereenkomst Riopact tussen de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening, coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid / De Watergroep en de gemeente Sint-GillisWaas inzake de toetreding tot de RioP rioolwaterdienst;
• externe nota “Sint Gillis Waas budgetfile MET cash uitbetaling 20190509”.
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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
Op 1 januari 2020 de op 21 december 2009 met de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening aangegane Rioact-overeenkomst “Rioact-gemeente”
beëindigen.
Artikel 2
Op 1 januari 2020 als Riopact-vennoot toetreden tot de RioP rioolwaterdienst
van De Watergroep.
Artikel 3
De hiertoe opgemaakte en geldende ontwerp-toetredingsovereenkomst
Riopact tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening,
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / De Watergroep
en de gemeente Sint-Gillis-Waas inzake de toetreding tot de RioP
rioolwaterdienst goedkeuren.
Artikel 4
Het cash aandeel van de economische waarde van het rioolstelsel zijnde 15%
ofwel EUR 1.647.003,50 van De Watergroep vorderen.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Stemming over het amendement voor het toevoegen van “voor wat betreft de
zaken opgenomen in deze overeenkomst” in de laatste alinea van artikel
6.2.3 in de ontwerp-toetredingsovereenkomst Riopact:
De gemeente zal ten aanzien van De Watergroep geen enkele rechtstreekse
of onrechtstreekse belasting, retributie of welk recht ook heffen of
gebruiksvergoeding vragen, onder meer op het gebruik van het openbaar
domein en voor om het even welke installaties waarop De Watergroep een
zakelijk of persoonlijk recht uitoefent.
Bij algemeenheid van stemmen.
Stemming over het punt “Toetreding van de gemeente Sint-Gillis-Waas als
vennoot van de RioP Waterdienst van De Watergroep”:
Bij algemeenheid van stemmen.

Tussenkomst N-VA-raadslid Dirk Van Raemdonck:
U zegt juist, overdracht naar RioPact. Is dat gedeeltelijk of volledig?
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Het is belangrijk en nodig dat onze gemeente in het kader van gescheiden rioleringen en
afvalwater inspanningen doet. We hebben t.o.v. andere plaatsen nog wel iets in te halen. Het
gaat nl. over gescheiden rioleringen. Afvalwater en regenwater moet gescheiden worden.
Het klopt ook, dat als we dit binnen die korte termijn allemaal moeten doen, dat dat een
financiële aderlating is die we nauwelijks kunnen dragen.
Dus het is principieel een goede zaak.
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We hebben wel een aantal vragen:
- Deel dat we krijgen, is afhankelijk van de effectieve gemeentelijke rioleringsgraad en
de ouderdom van het rioleringsstelsel. En we hebben wel een aantal plaatsen waar
het rioleringsstelsel niet overal optimaal is.
Zijn er afspraken gemaakt met Riopact, dat dit plaatsen zijn die prioritair worden
aangepakt? Zijn er afspraken gemaakt dat op afroep nog snel kan tussengekomen
worden?
- We willen niet dat Zandstraat, Sint-Niklaasstraat en Baarstraat tegelijkertijd worden
aangepakt. Maar dat zijn wel belangrijke straten om die zuiveringsgraad heel snel
hoger te krijgen. Wat is de timing van deze werken? En wat met de opbouw erboven?
Strikt genomen wordt weg hersteld zoals hij er bij lag. Dat wil zeggen dat als we
aanpassingen gaan doen, die kosten voor ons zijn. Zijn die kosten proactief begroot?
- 6.2.3 van de overeenkomst: laatste alinea:
“De gemeente zal ten aanzien van De Watergroep geen enkele rechtstreekse of
onrechtstreekse belasting, retributie of welk recht ook heffen of gebruiksvergoeding
vragen, onder meer op het gebruik van het openbaar domein en voor om het even
welke installaties waarop De Watergroep een zakelijk of persoonlijk recht uitoefent”.
We vinden dat een ruim omschreven iets. We denken dat het beter is dat het beperkt
blijft tot de activiteiten die opgenomen zijn in de samenwerkingsovereenkomst, en
dus niet op andere nevenactiviteiten. Hier staat dat alles van de Watergroep (en dus
niet beperkt tot deze overeenkomst) hier onder valt. Wij stellen dus een amendement
voor, nl. volgende toevoeging . “voor wat betreft wat overeengekomen is in de
overeenkomst”.
Tussenkomst CD&V-raadslid Remi Audenaert:
Ik heb in de commissie aan de experten een aantal vragen gesteld:
- De administratie heeft hier nu veel werk aan. Als dit door De Watergroep wordt
overgenomen, zal het administratieve werk in onze gemeente sterk verminderen. Is
bevestigd.
- Bestemde gelden, die wij nu hebben, voor 2019 blijven in onze gemeente. Dat is ook
bevestigd.
- Intercommunale: doet onder meer voor ons ook de rioolkolkenreiniging. De
Watergroep kan en wil contract overnemen.
- Zandstraat en Sint-Niklaasstraat: Ik zou graag hebben dat men dit tegen volgende
gemeenteraad bekijkt – 2 grote werken kunnen niet samengaan. Dus: hoe ver staat
AWV met plannen en planning voor Zandstraat en wat is stand van zaken van
grondverwervingen en grondonteigeningen?
Wanneer De Watergroep werken doet, staat in afzonderlijke overeenkomst dat ze het
voetpad moeten herstellen.
Tussenkomst Groen/Sp.a-raadslid Erik Rombaut:
Collega Audenaert, en bestemde gelden, daar worstelen we inderdaad mee. Ik zou willen
signaleren dat er zich een mogelijkheid voordoet. Aquafin heeft in operatie perforatie
mogelijkheid voorzien om een project in te dienen dat gesubsidieerd kan worden. Zo zou het
kerkplein een project kunnen zijn i.k.v. ontharding. Dat is een tegemoetkoming naar
hittestress. Bestemde gelden zouden hier ook voor kunnen ingezet worden.
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Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Kan er in overeenkomst een bijlage gemaakt worden waarbij projecten die prioritair moeten
aangepakt worden, worden opgenomen? Als er toch nog moet onderhandeld worden, neem
dat er bij.
Neem in bijlagen ook vermelde projecten (Sint-Pieternieuwsstraat … ) op en er ook in
opnemen dat werken Zandstraat en Sint-Niklaasstraat niet samen kunnen.
Wat voorstel van collega Rombaut betreft over het kerkplein, dat klopt. Er is toch wel een
bedenking. Zo moeten er grote evenementen kunnen blijven doorgaan. Er is ook nu een
belangrijke plaats voor parkeren. Ook daar is onze vraag om hier niet te lichtzinnig mee om
te gaan.
Tussenkomst Groen/Sp.a-raadslid Herwin De Kind:
We zullen uw opmerking meenemen om het punt aan te passen. Het is een overeenkomst.
Een overeenkomst gaat tussen verschillende partijen. Als één partij een voorstel doet tot
wijziging, dan moet dat in samenspraak gebeuren met de andere partij. Uw opmerking is
pertinent dus we gaan ze meenemen.
Afgevoerd
A1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Strapdag: maandelijks organiseren
Situatieschets • De STRAPDAG is de jaarlijkse autoluwe schooldag. Duizenden kinderen,
leerkrachten en (groot)ouders uit meer dan duizend Vlaamse basisscholen
stappen of trappen op deze actiedag naar school.
• Het concept is heel eenvoudig. Zoveel mogelijk kinderen, ouders,
grootouders, en andere sympathisanten aanmoedigen om tijdens de
STRAPDAG te voet of met de fiets naar school te komen. Alle auto’s gaan
aan de kant en er is veel meer ruimte voor kinderen. De chaos aan de
schoolpoort wordt tot een minimum gereduceerd wat de verkeersveiligheid
op de schoolroute en aan de school ten goede komt.
• De afgelopen Strapdag had plaats op vrijdag 20 september 2019 en was
een groot succes.
• Gelet op de doelstellingen van de Strapdag, kan dit tot meerdere dagen
worden uitgebreid op eigen gemeentelijk initiatief. Zo kan een gemeentelijke
strapdag maandelijks worden georganiseerd.
• Indien een maandelijkse strapdag wordt georganiseerd dient er vooraf
overleg te zijn met de scholen waarbij ook rekening wordt gehouden met de
specifieke ligging van de scholen om de strapdag praktisch te organiseren.
• Bij voorkeur is er consensus met de scholen op welke dag de maandelijkse
strapdagen worden georganiseerd.
• Om zoveel mogelijk schoolverkeer per fiets of te voet extra te stimuleren,
kan er samen met de scholen een beloningsysteem worden uitgewerkt.
• Indien aan deze activiteiten gemeentelijke uitgaven zijn verbonden, worden
deze opgevangen binnen de beschikbare kredieten.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Duurzaam woon- schoolverkeer
• Minder chaos aan de schoolpoort
• Goed voor het milieu
• Minder wagens in de schoolomgeving verbetert de luchtkwaliteit
• Goed voor de volksgezondheid
• Bevordert sociaal contact en zelfontplooiing
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Verwijzingsdocumenten

• Het Octopusplan dat staat voor duurzaam woon-schoolverkeer en
kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes.

Besluit

Artikel 1
Vanaf januari 2020 wordt er maandelijks een strapdag georganiseerd in
samenwerking met alle scholen op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen in overleg met de
scholen na te gaan op welke dag de strapdag kan georganiseerd worden en
hiervoor in de nodige ondersteuning te voorzien.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur.

Stemresultaat

Stemming over het verdagen naar een commissiezitting:
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 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)

Tussenkomst CD&V-raadslid Matthias Van Zele:
Ik heb kort informeel overleg gehad met het onderwijs in de gemeente. Grote bezorgdheid is
dat, voor de organisatie voor een maandelijkse strapdag, de belasting veel te hoog is. Om dit
dus als strapdag te benoemen, is dit te ver gegrepen.
Initiatieven i.k.v. verkeersveiligheid zien ze wel zitten. Ik stel voor om dit in een commissie te
bespreken, in overleg met de scholen.
Tussenkomst CD&V-raadslid Matthias Van Zele:
Maandelijks impliceert wel dat er maandelijks activiteiten zouden moeten doorgaan rond die
Strapdag. Dat is dan nog altijd iets dat op frequente basis gebeurt en waar scholen nog altijd
de nodige aandacht aan moeten geven. Mijn voorstel blijft dus om dit op een commissie te
bespreken, met de scholen er bij.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik doe een poging om artikel 1 als volgt aan te passen: “vanaf 1 januari 2020 organiseert de
gemeente maandelijks een dag waarop ouders en kinderen worden gestimuleerd,
gesensibiliseerd en gemotiveerd om te voet of met de fiets naar school te komen”. Wie dit
amendement wegstemt, dan stel ik mij ernstige vragen bij het bestuursakkoord.
Tussenkomst CD&V-raadslid Matthias Van Zele:
Vraag om te verwijzen naar de commissie, heeft voorrang op de hoofdvraag. Dus ik zou dit
eerst willen ter stemming voorleggen. Artikel 17 van het huishoudelijk reglement.
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Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
U moet stemmen over het punt.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Op welk artikel baseert u zich om een besluit, dat rechtsgeldig op de agenda staat, dat u als
eerste stemming kan zeggen om dat af te voeren van de agenda. Het is niet een stemming
over een spoedeisend punt. Het is een rechtsgeldig geagendeerd agendapunt van de
gemeenteraad. En dan zijn volgende stemmingen mogelijk: over amendementen en over het
punt ja of nee. Maar u kan niet over een in behandeling genomen punt stemmen om dat af te
voeren van de agenda. Ik zou graag hebben dat wij een artikel hebben, over niet
spoedeisende punten en dat ook met zoveel woorden in de agenda genotuleerd zien.
Op basis van welk artikel wordt er bepaald dat er kan gestemd worden over het afvoeren van
een rechtsgeldig punt?
10. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Mondelinge vraag - N-VA - Koen
Daniëls - Spektakelfeestmarkt

Vraag

De feestelijke braderij, een topmoment waar massaal veel volk was, is echt
een goede zaak. Maar, er is een “maar” aan en die situeert zich op 2 vlakken:
1) op het vlak van onze vrijwilligers die onbaatzuchtig in het
braderijcomité en het feestcomité zitten. Dat is geen vzw, dat is een
feitelijke vereniging die geen verzekering heeft. Dat wil dus zeggen dat
als er iets mis gaat, die vrijwilligers hoofdelijk aansprakelijk zijn. Ik
kreeg de mededeling van een aantal handelaars dat handelaars van
buiten de gemeente minder moeten betalen dan die van binnen de
gemeente om externe handelaars aan te trekken. We stellen vast dat
er over het staangeld kan onderhandeld worden. Zo zijn er handelaars
van de eigen gemeente die minder moesten betalen dan een andere.
Ik heb daar schriftelijke vragen over gesteld maar ik krijg geen
antwoord want dat is van het braderijcomité Sint-Gillis-Waas. Dat zou
kunnen maar de mensen krijgen wel documenten op briefpapier van
de gemeente met het logo van de gemeente op adres van dit
gemeentebestuur.
2) de schepen heeft vorige keer gezegd dat de braderij handenvol geld
kost en dat we daar als gemeente aan bijleggen dus is het logisch dat
je als gemeente een open boekhouding voert.
Dus ik wil 3 vragen stellen:
1) heeft iedereen die op de braderij een stand had, evenveel betaald de
lopende meter en voor de activiteit die ze daar uitbaatten dan een
andere handelaar die in dezelfde situatie was?
2) zijn de vrijwilligers, die meedraaien in die feitelijke vereniging, gedekt?
3) als het feestcomité een feitelijke vereniging is die volledig los staat van
de gemeente en die feitelijke vereniging mag de standgelden innen,
dan wil dat zeggen dat ik in het schepencollege een privatisering van
openbaar domein moet vinden ten laste van die feitelijke vereniging.
Als dat zo is, dan heeft u gelijk dat u mij die cijfers niet geeft maar ik
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heb dat niet gevonden in het college. Dat wil dus zeggen dat het
retributies zijn die geïnd worden door een feitelijke vereniging waarbij
blijkbaar de ene wat meer moet betalen dan de andere.

Antwoord

Schepen Wilbert Dhondt antwoordt op de vraag van raadslid Koen Daniëls:
1) De Spektakelfeestmarkt is een organisatie van het Braderijcomité SintGillis-Waas. Net als andere verenigingen krijgt het Braderijcomité een
toelage. Het administratieve dossier wordt behandeld door Cultuur en
Toerisme. Net als bij andere verenigingen is er geen inzage in de
boekhouding. Wij beschikken dus niet over de gevraagde informatie.
2) Het Braderijcomité heeft medewerkers uit het Feestcomité Sint-Gillis-Waas
en Unie van Handelaars zone 50. De medewerkers van het feestcomité zijn
gedekt door een verzekering via de gemeente. De gemeente gaat ervan uit
dat Unie van Handelaars Zone 50 ook een verzekering heeft voor haar leden.
3) We interpreteren de organisatie van de Spektakelfeestmarkt niet als een
inname van het openbaar domein. De standplaatsen zijn niet onderhevig aan
de gemeentebelasting op de privatisering van het openbaar domein. Het
inschrijvingsgeld dat door het Braderijcomité werd gevraagd wordt niet gezien
als een gemeentebelasting op de privatisering van het openbaar domein.

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Als ik schepen zou zijn van een organisatie die ik een toelage geef, van een organisatie die
te weinig geld heeft, zou ik als schepen en gemeenteraadslid toch wel graag weten als we
de toelage moeten toekennen of we meer of minder geld moeten geven. En dus ook willen
weten wat er binnenkomt en wat er niet binnenkomt.
Als schepen van lokale handel, zou ik het niet tof vinden dat de ene handelaar minder moet
betalen dan de andere.
Een verzekering, dat is een lichamelijke verzekering. Ik heb het over burgerlijke
aansprakelijkheid.
Als de spektakelfeestmarkt geen inname is van het openbaar domein, wat is het dan wel,
juridisch gezien?
11. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Dirk Van Raemdonck Spaans Kwartier

Vraag

Er is nog 1 straat in Spaans Kwartier die niet zone 30 is. Ik wil vragen om die
ook aan te pakken. Als die ook zone 30 is, is alles zone 30.

Antwoord

Schepen Tom Ruts antwoordt op de vraag van raadslid Dirk Van Raemdonck:
Spaanskwartier en Gebroeders De Loorplein die gelegen zijn tussen de Oude
Molenstraat en de Rode Moerdijk behoren momenteel tot de snelheidszone
met zonale geldigheid van 50 km/u.
In het achterliggende gebied zoals Rode Moerdijk, Lange Nieuwstraat en
Sluisstraat bedraagt de maximaal toegelaten snelheid 70 km/u.
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Het is nodig om de vraag tot het verlagen van de snelheidslimiet in het
poldergebied en omliggende straten in een ruimere context te benaderen.
Een aanpassing van het snelheidsplan samen met de wegencategorisering
en de afstemming op de ruimtelijke context vormen een doelstelling in het
derde gemeentelijk mobiliteitsplan ‘verbreden en verdiepen’.
Het is geen njet, maar een eventueel uitstel.

Tussenkomst N-VA-raadslid Dirk Van Raemdonck:
U spreekt over zone 70, maar op die plaatsen is het zone 50.
12. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls dynamische borden 30km/u aan school Hoogeinde

Vraag

Ik wou er op wijzen dat aan de school op het Hoogeinde dynamische borden
hingen. Die waren stuk. Nu zijn er permanente borden van 30. Wanneer gaan
die terug vervangen worden door dynamische oplichtende borden?

Antwoord

Schepen Tom Ruts antwoordt op de vraag van raadslid Koen Daniëls:
Het variabele verkeersbord F4a zone 30 in de schoolomgeving Vrije
Basisschool De Klimop Hoogeinde, dat opgesteld stond ter hoogte van
huisnummer 150 is sinds enkele maanden defect en kan omwille van onder
andere verouderde mechanische eigenschappen niet meer hersteld worden.
Ik heb toen onmiddellijk beslist om hier een vaste zone 30 van te maken, in
afwachting van de herstelling van de dynamische borden. De herstelling is
nog niet gebeurd, aangezien hier geen budget voor voorzien was.
Er wordt krediet voorzien bij budgetwijziging 2 om de vervanging van de
verkeerssignalisatie mogelijk te maken.

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik deel uw analyse dat we hier terug dynamische borden moeten hebben. Ik ben ook blij dat
u toegeeft dat ze nog niet besteld zijn. Ik zie dat u dat ook betreurt. Het is goed dat hier zo
snel mogelijk werk van gemaakt wordt.
13. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - CD&V - Matthias Van Zele verkeerssituatie kruispunt Kleine Laarstraat met Voshoek

Vraag

Op het kruispunt van de Kleine Laarstraat met de Voshoek, dat zich bevindt
op de grens tussen Vrasene en Sint-Gillis-Waas, vond dinsdag een aanrijding
plaats. Dit ongeval leidde tot zware verwondingen bij twee inzittenden, die
een tijd gekneld zaten.
Het ongeval gebeurde als volgt: een personenwagen, komende van Vrasene,
werd aangereden door een andere personenwagen die uit de Voshoek kwam.
Het is niet de eerste maal dat daar een ongeval gebeurt.
Naar aanleiding hiervan, had ik volgende vragen:
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1. Welke acties plant het college van burgemeester en schepenen om de
verkeerssituatie aan te passen?
2. Gezien dit kruispunt zich op de grens bevindt tussen Beveren en SintGillis-Waas, is er reeds overleg geweest met de gemeente Beveren?
Indien neen, wordt dit in de nabije toekomst gepland?

Antwoord

Schepen Tom Ruts antwoordt op de vraag van raadslid Matthias Van Zele:
Vosstraat en Klein Laarsstraat maken deel uit van de voorrangsweg, die
aangeduid is met verkeersborden B15.
Laarstraat en Voshoek zijn ondergeschikte gemeentewegen.
Bestuurders dienen er voorrang te verlenen.
De verkeersborden B1 en wegmarkeringen geven dit aan.
Het aanbrengen van voorrangsborden verkeersborden B5 (STOPBORD)
stoppen en voorrang verlenen en dwarsmarkering (STOPSTREEP) is een
optie omdat het de bestuurders er toe aanzet om voorrang te verlenen aan de
weggebruikers op de openbare weg in de Klein Laarstraat en Vosstraat. Dit
zullen we in eerste instantie al doen.
B5 verkeersborden mogen slechts geplaatst worden indien, ingevolge de
plaatsgesteldheid, het uitzicht zodanig beperkt is dat de bestuurders geen
voorrang zouden kunnen verlenen zonder te moeten stoppen!
Ook kan het kruispunt beter waarneembaar worden gemaakt door de aanleg
in markeringen, een wegbedekking met een andere kleur, met punctuele
verlichting of door een infrastructurele wegingreep, bijvoorbeeld het kruispunt
verhoogd in te richten. Dit zullen we in een volgende fase bekijken.
Het uitwerken van een verkeersveilige kruispuntoplossing aan de LaarstraatVosstraat-Voshoek-Klein Laarstraat gaat immers steeds samen met het juiste
ontwerp op het vlak van engineering of weginfrastructuur.
Ondertussen is er reeds tussen de beleidsmensen van de gemeente Beveren
en Sint-Gillis-Waas over de verkeerstoestand gesproken.
Ook de burgemeester neemt dit op in haar contacten met de burgemeester
van Beveren.

Tussenkomst CD&V-raadslid Matthias Van Zele:
In de eerste plaats ben ik blij dat er contacten zijn met de gemeente Beveren. Het is ook
goed dat de voorrangsregeling wordt aangepakt, dat er naar een vaste stop wordt gegaan.
Dat dwingt toch iets meer af. Ik kijk vol verwachting uit naar een permanente ingreep. Ook
moet het kruispunt dat iets verder ligt – het kruispunt met de Zijpstraat en de Laarstraat en
de Vijverstraat - misschien eens bekeken worden.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Het zou goed zijn om vaart te zetten achter dit overleg met de gemeente Beveren. Ik zou
vragen om in afwachting van verdere maatregelen, de belijning te schilderen en stopborden
te zetten. En om het kruispunt zelf al aan te pakken met groene beschildering.
De verhoogde richting moet bekeken worden gezien de doorsteek naar E34. Als een
verhoogde inrichting niet kan, is een asverschuiving misschien een optie?
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Er zijn nog een aantal kruispunten in onze gemeente, en wij vragen ook daar om sneller te
gaan en niet te wachten op mobiliteitsplan.
14. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls ongeval Laarstraat

Vraag

Wat het ongeval aan de Laarstraat betreft: ik heb de statistieken van
ongevallen van de voorbije periode bekeken. Ik ben ook ter plaatse geweest
om de zichtlijnen te bekijken.
Auto’s die het daar niet gewoon zijn, dachten dat de weg gewoon verder liep
omdat kruispunt niet opvalt.
Het kruispunt staat in de statistieken als een zwaar kruispunt.
Mijn vraag is dan ook om aan dit kruispunt iets te doen en niet te wachten op
het mobiliteitsplan.

Antwoord

Zie antwoord op vraag in punt 13.

15. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - Groen/Sp.a - Erik Rombaut verwarrende snelheidsregimes

Vraag

Ik wil inpikken op een aantal dingen die vandaag aangehaald zijn. Eén en
ander heeft te maken met verwarrende snelheidsregimes. Zouden we niet
nadenken om hier uit te geraken door bvb St Niklaas te volgen: daar worden
2 snelheden (50 en 30) gehanteerd. Dan zouden we van het probleem in de
Polderstraat af zijn. Kunnen er zo knelpunten voorkomen worden?

Antwoord

Schepen Tom Ruts antwoordt op de vraag van raadslid Erik Rombaut:
Ter verduidelijking over de snelheidsregimes in Sint-Niklaas:
Op het grondgebied van Sint-Niklaas zijn er snelheidslimieten 50 km/u en
30 km/u van toepassing.
Het gaat hier over snelheidsregimes (zones) die met zonale verkeersborden
worden aangeduid.
In bepaalde straten en/of wegdelen op het grondgebied van deze stad
bedraagt de maximaal toegelaten snelheid toch 70 km/u.
Langs deze wegen zijn geen verkeersborden meer op te merken omwille van
bovenvermelde algemene snelheidsnorm.
Het is zinvol om gans ons grondgebied eens te bekijken om tot een duidelijk
leesbaar snelheidsregime in onze gemeente te komen.

16. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Denis D'hanis schoolomgeving van de Eeckberger
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Vraag

Ik wil het even hebben over de schoolomgeving van de Eeckberger en meer
specifiek over de Stroperstraat. Op 22 mei 2019 heeft daar op initiatief van de
lokale gemeenschap een mobiliteitswandeling plaatsgevonden met een
verkeersdeskundige. Er zijn daar een aantal voorstellen gedaan en
gesprekken geweest.
Wat is daar besproken en welke maatregelen denkt men te zullen nemen?
Er werd ook vastgesteld dat sommige voetpaden slecht aangelegd zijn of er
niet zijn.
Wat is er tijdens die wandeling allemaal gezegd en welke toezeggingen zijn er
gedaan?

Antwoord

Schepen Tom Ruts antwoordt op de vraag van raadslid Denis D’hanis:
De mobiliteitswandeling die op woensdag 22 mei 2019 in de schoolomgeving
van VB De Eeckberger plaatsvond was een initiatief van Werkgroep
Verkeersveiligheid van de school.
De uitnodiging tot deelname aan de mobiliteitswandeling is door de
werkgroep uitgestuurd naar onder meer diverse mandatarissen, enkele
gemeentelijke ambtenaren, politieambtenaren, de directie en de ouderraad.
De mobiliteitsschepen, mobiliteitsambtenaar en de coördinator Wegen en
Water hebben deelgenomen, samen met tal van anderen.
Aan enkele mobiliteitsvoorstellen die tijdens de rondgang aan bod kwamen
werd ondertussen gevolg gegeven.
Zo is reeds op de suggestie om de woon- en schoolomgeving herkenbaarder
te maken ingegaan.
Bij de keuze naar de juiste architectuur is er in de Stroperstraat een
Octopusaccentpaal geplaatst en de automobilist is zich nu beter bewust van
de school- en verblijfsomgeving omdat er wegmarkeringen zijn aangebracht.
De intentie blijft om in de toekomst projecten uit te werken en de
verkeersveiligheid in al onze schoolomgevingen verder aan te pakken.
Er zijn tal van ideeën naar voor gebracht. We gaan dit zeker verder
onderzoeken.

17. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls Bosstraat

Vraag

In de Bosstraat is de knip verzet. Is voor dergelijke maatregel, inclusief
snelheidsreductie, geen mobiliteitsstudie nodig? Om ergens een groen paaltje
te zetten, wacht je wel op de mobiliteitsstudie?
Hoe staat het met de opmetingsplannen?
Het college van 11 juni 2019 heeft anderzijds wel beslist wat er zou gebeuren
wat betreft verbreding en asverschuiving.

Antwoord

Schepen Tom Ruts antwoordt op de vraag van raadslid Koen Daniëls:
Wat betreft de opmetingsplannen werd alle informatie die ons werd bezorgd
door de inwoners overgemaakt aan landmeter De Coene.
De landmeter heeft de opmeting van de Bosstraat uitgevoerd in september.
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Op het kadaster werden reeds alle beschikbare plannen ingewonnen door de
landmeter.
In het kader van de knip, is er dus de proefopstelling geweest. We hebben dit
op 3 verschillende plaatsen georganiseerd om te kijken wat hiervan de impact
is. We hebben dit opgenomen in een bevraging die is bezorgd aan de
bewoners. De resultaten zijn ondertussen ontvangen. Met die informatie en
de ervaring die wij ondertussen hebben, gaan we nu aan de slag om een
aangename woonstraat met een veilige fietsverbinding te kunnen realiseren.
Wij hopen zo op vrij korte termijn naar een definitieve oplossing te gaan.

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik blijf het betreuren dat als we met N-VA een paaltje voorstellen aan een fietspad in de
Blokstraat en de Beekstraat om te zorgen dat auto’s zien dat het fietspad daar op de rijweg
komt, dat dit punt dan door de meerderheid wordt weggestemd omdat er een mobiliteitsplan
en studie moet gemaakt worden. Maar voor een straat te knippen, dat dat geen probleem is.
En dat dan vervolgens n.a.v. van de Strapdag die paaltjes daar wel kunnen staan dus ik heb
een vraag: graag zou ik de mobiliteitsstudie zien over die paaltjes, want dat was argument
waarom dit vorige keer werd afgekeurd.
Het proefproject was voorzien tot 15 september. We zijn 3 oktober 2019 en het staat er nog.
Is er dan een beslissing van het college om dit proefproject te verlengen?
Er is een enquête maar als je begint op te tellen hoeveel vragen er gaan over wat wij willen
bv een apart fietspad, dat is 1 item. En dan zijn er een heleboel andere items dus als je dat
dan in een statistiek zet, dan heb je 1 item van mensen die een fietspad vragen maar al de
rest gaat over veel meer. Dus ik heb een beetje schrik voor de interpretatie van de enquête
want hoe gaat u welk punt wegen want dan moet u eigenlijk het punt waar mensen een
fietspad vragen vermenigvuldigen met alle andere items om hetzelfde gewicht er aan te
geven.
Mijn vraag m.b.t. de beslissing van 11 juni 2019 is niet beantwoord. Want u hebt daar beslist
dat de straat verbreed zal worden. De gele papieren hangen daar van uit. Gaat u die
beslissing terugdraaien of blijft die beslissing gehandhaafd?
De bewoners van de Gaverstraat / Pompstraat / Sint-Niklaasstraat zijn niet bevraagd maar
ze zijn ook geïmpacteerd. Als u verder gaat met het afsluiten van deze straat zonder
mobiliteitsplan, dan blijft het kruispunt van de Doornstraat nog altijd een gevaarlijke
kruispunt. Je hebt een dubbele richting fietspad en zeer slecht zicht naar rechts dus alles wat
ervoor zorgt dat daar meer verkeer komt, is volgens mij niet wijs.
En als u zegt, want dat was vorige keer het argument, dat er geen geld is om daar een
fietspad te leggen, ik heb u net gezegd dat er van Vlaanderen 3 miljoen euro extra
investeringsruimte naar deze gemeente komt. Dus ik kan u alvast adviseren om van daaruit
middelen te gebruiken.
Hoe het in de Bosstraat is gelopen, betreur ik ten zeerste.
18. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Mondelinge vraag - N-VA - Walter
Scheerders - gevaarlijke situatie voor fietsers in Koningshoeveweg en
Hogenakkerstraat
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Vraag

Voor de Koningshoeveweg en Hogenakkerstraat is de situatie gevaarlijk voor
fietsers. In de zone tegen de tussenstrook zijn alle voegen uitgefreesd. Dat
zorgt voor diepe gleuven. Als er 2 fietsers moeten passeren, komt die in die
groef of komt op de baan terecht.
Ik heb begrepen dat de herstelling in de Hogenakkerstraat niet doorgaat? Hoe
gaat dat opgelost worden?

Antwoord

Schepen Harry De Wolf antwoordt op de vraag van raadslid Walter
Scheerders:
De vooropgestelde herstelling gaat niet door om reden van de komst van de
nieuwe verkavelingen. Hierbij is gebleken dat een grondigere aanpak van de
wegenis nodig is zodat het wegprofiel kan aansluiten aan de
nieuwbouwwoningen.
Voor het zover is zal bekeken worden of de bestaande asfalt tussen de weg
en het fietspad kan hersteld of vernieuwd worden.
We moesten hierbij wachten op de gunning aan onze nieuwe aannemer.
We zullen waarschijnlijk gaan naar kiftbeton (mengeling van steenslag en
cement).

19. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Mondelinge vraag - Groen/Sp.a - Erik
Rombaut - schade aan fietsen op route naar Sint-Niklaas

Vraag

Ik heb melding gekregen van schade aan fietsen die route nemen naar SintNiklaas. Het loopt de spuigaten uit. Ik weet dat de provincie moet
tussenkomen, maar kan hier iets aan gedaan worden?

Antwoord

Schepen Harry De Wolf antwoordt op de vraag van raadslid Erik Rombaut:
De schade die gekend is aan het spoorwegpad is het gevolg van
doorgroeiende boomwortels. Er wordt hiervoor gezocht naar een afdoende
oplossing. Het affrezen en opnieuw asfalteren is ons inzicht niet de beste
oplossing omdat op korte termijn dezelfde problematiek terug zal opduiken.
Misschien is plaatselijk een deel affrezen en herasfalteren een tijdelijke
oplossing in afwachting van de heraanleg en hervorming naar een
fietssnelweg.
Over eventuele andere systemen wordt informatie gevraagd en zal er advies
ingewonnen worden bij de bevoegde instanties zoals ANB en Onroerend
Erfgoed.

20. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - Stal
Hulsterlo

Vraag

Ik heb toch een vraag over de beslissing van het college d.d. 29 juli 2019 over
een tijdelijke vergunning van een activiteit. De vergunning is uitgehangen op 1
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augustus met een bezwaartermijn van 30 dagen. Maar de activiteit ging door
op 7, 8 en 9 augustus 2019.
Op het schepencollege van 23 april 2019 punt 18 was er al de vraag gesteld
voor een tijdelijke exploitatievergunning. En dus vind ik het raar dat het
schepencollege op 29 juli 2019 een beslissing neemt met een bezwaartermijn
van 30 dagen waarbij in de motivatie ook nog staat dat de voorliggende
aanvraag de eerste aanvraag is voor een muziekactiviteit. Maar op het
schepencollege van 3 juni 2019 was er ook een vraag voor een activiteit en
ook daar staat dat dat de eerste aanvraag was voor een muziekactiviteit.
Hoe kan het dat het schepencollege een beslissing neemt voor een beslissing
met een beroepstermijn van 30 dagen die dan eigenlijk maar 7 dagen
uithangt?

Antwoord

Schepen Herwin De Kind antwoordt op de vraag van Koen Daniëls:
1) Door het college werd op 23 april de vraag van dhr. Luk de Baets
behandeld om concreet af te spreken in verband met de organisatie van het
Belgisch Kampioenschap Dressuur op de terreinen van Stal Hulsterlo die dit
jaar op 8, 9, 10 en 11 augustus zouden doorgaan.
Dhr. de Baets organiseert reeds enkele jaren (1 keer per jaar) op deze
terreinen het BK dressuur. Vorig jaar werd dhr. de Baets door het
gemeentebestuur ingelicht dat er voor deze site geen geldige
exploitatievergunning meer is. Dhr. de Baets besliste toen om een tijdelijke
exploitatievergunning aan te vragen voor de duur van zijn evenement, het
gemeentebestuur verleende deze vergunning.
De vraag voor dit jaar betrof enerzijds de organisatie van het BK dressuur op
de terreinen van Stal Hulsterlo en anderzijds de toestemming om geluid en
licht te gebruiken in VIP en Businesstent.
Het besluit van het college op 23 april was: Dhr. de Baets melden dat hij,
gelet op de onzekere vergunningssituatie van de site, best een tijdelijke
(exploitatie)vergunning aanvraagt voor de duur van zijn evenement.

2) Op het college van 29 juli werden o.m. volgende 2 vragen behandeld.
a) Onder punt 31 de aanvraag die werd ingediend door Max Equestrian
Productions bvba m.b.t. de muzikale omlijsting van het Flanders Dressage
Event van 8 tot en met 11 augustus.
De aanvraag ging over een kort showprogramma met muziek op de grote
buitenpiste en daarna een programma met discobar ‘DJ Booth’ in een tent op
het terrein. Dit op:
• donderdag 8 augustus 2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur (9 augustus
2019)
• vrijdag 9 augustus 2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur (10 augustus
2019)
• zaterdag 10 augustus 2019 van 20.00 uur tot 03.00 uur (11 augustus
2019)
• zondag 11 augustus 2019 van 20.00 uur tot 02.00 uur (12 augustus
2019)”;
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Het college besliste evenwel om deze muziekactiviteit slechts toe te staan tot
22u00, met oplegging van de voorwaarden om het maximaal geluidsniveau te
beperken tot maximum 95 dB(A) en om het geluid permanent te meten.
b) Onder punt 37 de aanvraag voor een tijdelijke exploitatievergunning voor
de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Dressuur, een organisatie
van Flanders Dressage Event op 8, 9, 10 en 11 augustus op de terreinen van
Hulsterlo.
De vergunningsaanvraag kwam pas binnen op 23 juli 2019, zodat het college
over bijzonder weinig tijd beschikte om een beslissing te nemen.
De vergunning werd door het college toegekend op 29 juli 2019, wetende dat
de termijn van de bekendmaking en mogelijke betwisting (30 dagen) niet kon
worden gerespecteerd (zoals gemeld door de omgevingsambtenaar)
In haar beslissing legde het college wel de nodige voorwaarden op om
overlast preventief te vermijden en desgevallend te rapporteren: de
organisator diende een telefoonnummer van een klachtencentrum bekend te
maken en dit minstens aan de ingang van het evenement en op A3-formaat.
Dit telefoonnummer moest gedurende het gehele evenement beschikbaar
zijn. De ontvangen klachten moesten, samen met de ondernomen acties,
geregistreerd worden.
Er werd door het college dus beslist om een vergunning met voorwaarden te
verlenen, ondanks de beperkte periode van bekendmaking en
beroepstermijn.
Het alternatief was om de vergunning te weigeren.
Waarom toch een vergunning? Omdat we ervan overtuigd waren dat ondanks
een weigering het evenement toch zou doorgaan. Een vergunning met
voorwaarden leek ons een beter middel om de mogelijke overlast van het
evenement voor de omwoners te beperken.
3) De vraag voor een activiteit die volgens het raadslid op 3 juni 2019 aan het
college zou zijn voorgelegd, vinden we niet terug
4) Zoals u zelf eerder in een zitting van de gemeenteraad hebt gesteld is het
een complex dossier dat al lang aansleept. U hebt me toen ook succes
toegewenst met de afhandeling.
De aanvraag voor omgevingsvergunning die is ingediend moet de
mogelijkheid bieden om tot een definitieve oplossing te komen in dit dossier.

21. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - Storm
windmolens

Vraag

U hebt daarnet gesproken over windmolens. Op 13 september 2019 is er een
infovergadering.
Tot op vandaag is ons structuurplan niet gewijzigd. Bijgevolg zijn er ten
noorden van de N49 geen windmolens mogelijk.
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Momenteel is er een windmolen in opbouw (Kluizendijkstraat). De werken
liggen stil.
Ik heb de infovergadering nog niet teruggevonden op de website van onze
gemeente.
Ik raad aan om onze inwoners goed te informeren.
Vraag: handhaven jullie het structuurplan van de gemeente?

Antwoord

Schepen Herwin De Kind antwoordt op de vraag van Koen Daniëls:
1) We kunnen bevestigen dat de infovergadering in het kader van de
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de installatie van 3
windmolens door de firma Storm 41 op 13 september heeft plaatsgehad.
Uit het aantal aanwezigen kunnen we besluiten dat er voldoende informatie
werd verstrekt voor deze vergadering.
De bekendmaking werd tijdig op de website van de gemeente gepubliceerd.
2) Over de relatie van de eventuele installatie van windmolens ten noorden
van de E34 en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan kan het volgende
worden meegedeeld.
In het structuurplan van Sint-Gillis-Waas staan geen specifieke bepalingen
over windturbines. Hooguit wordt er in algemene termen gepleit voor het
maximale behoud van het open polderlandschap en voor de versterking van
de aanwezige natuurwaarden. Op het moment van de opmaak van het
structuurplan – goedgekeurd door de Deputatie op 12 januari 2006 – was er
van de inplanting van grootschalige windturbines in Sint-Gillis-Waas en in de
rest van Vlaanderen immers nog nauwelijks sprake.
De keuze van inplantingslocaties voor windturbines was wel voorwerp van
een aanvulling op het provinciaal ruimtelijk structuurplan waarover in de
periode 2008-2009 een openbaar onderzoek gevoerd werd.
Initieel stelde de provincie voor om in Sint-Gillis-Waas enkel ruimte te
voorzien voor één windturbine in het zuiden van Sint-Pauwels, in een zone
voor windturbines die voorzien werd rond het stedelijk gebied Sint-Niklaas.
Op 5 februari 2009 heeft de gemeenteraad een ongunstig advies uitgebracht
over dit voorstel. Enerzijds vroeg de gemeenteraad om de locatie in SintPauwels te schrappen als zoeklocatie. Anderzijds wenste de gemeenteraad
dat de gehele zone ten zuiden van de E34, van de grens met Stekene tot de
grens met Beveren, opgenomen zou worden als zoeklocatie, aansluitend bij
de herhaalde vraag van de gemeente om erkend te worden als economisch
knooppunt. De gemeenteraad ging daarbij een stuk verder dan de Gecoro,
die in haar advies gesuggereerd had om de zone tussen Kluizenmolen en De
Piramiden aan te duiden als zoeklocatie.
Het standpunt van de gemeente bevat geen specifieke passage over de
mogelijke inplanting van turbines ten noorden van de E34. Dat was op dat
moment ook niet aan de orde: de provincie stelde immers voor om de E34
volledig ‘windturbinevrij’ te houden. Uit de overwegingen blijkt echter dat de
gemeenteraad een bewust en duidelijk onderscheid wilde maken tussen de
noordelijke en zuidelijke zijde van de E34, waarbij aan de noordzijde ‘de
openheid van het polderlandschap gegarandeerd’ kon blijven.
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Het advies van de gemeente werd gedeeltelijk meegenomen in het
uiteindelijke Provinciaal Beleidskader Windturbines, dat als addendum bij het
provinciaal ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd in september 2009. De
zoeklocatie in het zuiden van Sint-Pauwels bleef behouden, maar langs de
zuidzijde van de E34 werd een zoekzone voor windturbines aangeduid
waarvoor volgende bepalingen gelden:
“Het gebied langsheen de E34 tussen Vrasene/Verrebroek en Sint-GillisWaas dient te worden beschouwd als een openruimteverbinding. Er kan in
deze zone enkel een enkele lineaire inplanting ten zuiden van de E34. Ter
hoogte van Stekene en Sint-Gillis-Waas kan de inplanting van een cluster
turbines onderzocht worden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de
bossen van de Stropers en het Steengelaag (avifauna).”
Hoewel zowel het standpunt van de gemeenteraad van 5 februari 2009 (en 2
februari 2012) als het provinciaal ruimtelijk structuurplan niet juridisch
afdwingbaar zijn, zijn en blijven het bijzonder belangrijke elementen die het
college in acht zal moeten nemen bij het verlenen van een advies in dit
dossier. Dat omvat, naast een strikt juridische beoordeling, immers ook een
beoordeling of het ingediende project past in het streven naar een “goede
ruimtelijke ordening” en daarbij zijn deze beide beleidsdocumenten een
belangrijk criterium, net zoals het advies dat de Gecoro specifiek over dit
dossier op 30 september ll. gegeven heeft én de bezwaren die in het kader
van HET openbaar onderzoek zijn ingediend.
3. Een eventueel negatief advies door het college m.b.t. dit dossier betekent
niet dat er in onze gemeente geen bijkomende windturbines kunnen
geïnstalleerd worden. We blijven voorstander van de uitbreiding van
alternatieve energie ook in onze gemeente. Het regeerakkoord van de
Vlaamse regering stelt immers dat tegen 2030 de wind- en zonne-energie in
Vlaanderen moet verdubbelen.
Er kan binnen de gemeente gezocht worden naar alternatieve locaties voor
de plaatsing van windturbines.
4. In afwachting van het Beleidsplan Ruimte Sint-Gillis-Waas, waarin de
beleidsvisie zal worden geactualiseerd en in de meerjarenplanning is
opgenomen, blijft het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan het beleidskader

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
In het begin was ik hoopvol, maar dat is toch gewijzigd n.a.v. het vervolg van uw antwoord. Ik
vind dat we het open gebied absoluut moeten vrijwaren. Onze gemeente levert reeds – meer
dan andere – een gigantische inspanning op vlak van windenergie.
Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we al doen, maar om te zeggen dat we er nog gaan
bijzetten, dat weet ik zo niet. Mijn aanvoelen is dat het draagvlak daarvoor in onze gemeente
bijzonder klein is.
Ik zou dus willen vragen om een zeer negatief advies uit te brengen.
Als de gemeente een negatief advies zou geven voor de 3, wat ik hoop, dat de gemeente
dan ook onder de coalitiepartners afspreekt dat ze zoals in Beveren alle juridische middelen
uitput om te zorgen dat ze er niet komen, inclusief Raad voor Vergunningsbetwistingen en
als het moet, beroep bij de bevoegde minister van Ruimtelijke Ordening.
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Voor N-VA is het duidelijk: voor dergelijke grote windturbines is in onze gemeente geen
plaats, terwijl u stelt dat dit zal onderzocht worden.
Mondelinge vragen raadsleden – CD&V – Remi Audenaert – Zandstraat / Sint-Niklaasstraat
Vraag

Zandstraat en Sint-Niklaasstraat. Ik zou graag hebben dat men dit tegen
volgende gemeenteraad bekijkt – 2 grote werken kunnen niet samengaan.
Dus: hoe ver staat AWV met plannen en planning voor Zandstraat en wat is
stand van zaken van grondverwervingen en onteigeningen?

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – CD&V – Matthias Van Zele – verkeerssituatie
Baarstraat na heraanleg
Vraag

De Baarstraat is onlangs voorzien van een nodige nieuwe asfaltlaag. Het
rijcomfort is daar dan ook stukken verbeterd.
Echter geeft deze nieuwe asfaltlaag misschien de indruk dat er nu sneller
gereden kan worden dan de toegelaten 50km/uur.
Voorziet het CBS nog aanpassingen of maatregelen in de Baarstraat om de
leesbaarheid van de weg te vergroten, zodat opnieuw duidelijk wordt dat in de
Baarstraat maximaal 50km/uur mag gereden worden?

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Koen Daniëls – lijnen in Baarstraat
Vraag

De lijnen in de Baarstraat langs de kant van de weg staan er nog niet. Ik zou
toch willen vragen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Dirk Van Raemdonck – snelheidsbeperking
tijdens werken parochiehuis De Klinge
Vraag

Ik ben enorm blij dat men gestart is met de werken aan het Parochiehuis. Ze
hebben hun werkmateriaal tot op de straat gezet. Dit zorgt voor een enorme
onveilige situatie. Kan zolang de werken duren, de snelheid beperkt worden
in deze straat?

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.
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Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Dirk Van Raemdonck – Warandewegel
Vraag

De weg die loopt door om naar het voetbalplein te gaan. Zou het kunnen om
er een bordje te plaatsen “doodlopende straat”? Want mensen in die de
situatie niet kennen, rijden het straatje in en moeten terugkeren.

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – CD&V – Matthias Van Zele –overname parallelweg
aan de E34
Vraag

In het college van 23 september 2019, dat vandaag op extranet is
verschenen, valt te lezen dat er een overleg geweest is tussen Agentschap
Wegen en Verkeer, departement Mobiliteit en Openbare Werken enerzijds en
de mobiliteitsambtenaren en beleidsverantwoordelijken van de gemeentes
Wachtebeke, Moerbeke-Waas, Stekene en Sint-Gillis-Waas anderzijds. Dit
overleg handelde over de parallelwegen aan de E34. Ergens in het verslag
staat de vraag of de gemeente het ziet zitten om de parallelweg over te
nemen.
Onder welke voorwaarden zou de gemeente deze parallelweg moeten
overnemen?
Hoe staat het college in het algemeen ten opzichte van een overdracht van
deze parallelweg?
De huidige staat van de parallelweg laat op sommige plaatsen te wensen
over. Wordt dit op korte termijn opgenomen door AWV?

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – Groen/Sp.a – Erik Rombaut – plaatsen van borden
Vraag

Fietsers begrijpen niet dat er nog geen blauwe borden F50 zijn geplaatst aan
de provinciale verkeersroute (Kemphoekstraat en Reepstraat).

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden –N-VA – Walter Scheerders – Medeklinkers
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