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GEMEENTERAADSZITTING VAN 03 SEPTEMBER 2020
AANWEZIG :

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

VERONTSCHULDIGD:

Chris Lippens, raadslid
AGENDA

OPENBARE ZITTING
Punten college burgemeester en schepenen
1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Algemene Vergadering vzw Tempus
De Route - kennisname agenda
2. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Klacht Agentschap Binnenlands Bestuur kennisname definitief antwoord
3. - Cel Beleidsondersteuning - Veiligheid - Politieverordeningen burgemeester houdende
maatregelen ter afremming van corona - bekrachtiging
4. - Cel Beleidsondersteuning - Veiligheid - Politieverordeningen burgemeester bekrachtiging
5. - Financiën - Financiën - Kwartaalrapportering kwartaal 1 en 2
6. - Financiën - Financiën - Meerjarenplan - opvolgingsrapportering eerste semester
7. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek OLV Hemelvaart aanpassing meerjarenplan goedkeuren
8. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus aanpassing meerjarenplan - goedkeuren
9. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek H. Egidius aanpassing meerjarenplan - goedkeuren
10. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus budgetwijziging 2020/1 - aktename
11. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek H. Egidius budgetwijziging 2020/1 - aktename
12. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek OLV Hemelvaart budgetwijziging 2020/1 - aktename
13. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Cornelius budget 2021 - aktename
14. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek H. Egidius budget 2021 - aktename
15. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek OLV Hemelvaart budget 2021 - aktename
16. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus budget 2021 - aktename
17. - Financiën - Financiën - Algemene gemeentebelasting voor gezinnen
18. - Financiën - Financiën - Algemene gemeentebelasting voor bedrijven
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19. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op terreinen voor openlucht recreatieve
verblijven
20. - Financiën - Financiën - Retributie op afgifte van exploitatievergunningen voor
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
21. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerd reclamedrukwerk, kranten, catalogi en gelijkgestelde producten - aanslagjaar
2020
22. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op het tijdelijk privatiseren van het
openbaar domein - aanslagjaar 2020
23. - Financiën - Financiën - Meerjarenplan - lijst toelagen 2020
24. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Afschaffing gedeelte voetweg 15 - Bakkersdreef
Sint-Pauwels - definitieve vastelling
25. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Ruil grond Koning Boudewijnlaan tussen
Woonanker Waas en gemeente
26. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Toetreding Regionaal Landschap Schelde-Durme goedkeuring
27. - Interne Zaken - Personeel - Sectoraal akkoord 2020 - koopkrachtverhoging d.m.v.
(maaltijd)cheques
28. - Interne Zaken - Personeel - Sectoraal akkoord 2020 - tweede pensioenpijler - verhoging
percentage
29. - Interne Zaken - Onderwijs - Goedkeuring mandaat OVSG voor algemene protocollen
onderwijs
30. - Interne Zaken - Onderwijs - Samenwerkingsovereenkomst project Kunstkuur
31. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergemeentelijke samenwerking - aanduiding
afvaardiging - Riopactcomité, Regionaal Landschap Schelde-Durme en Interwaas - Vlaamse
energielening
Punten individuele raadsleden
A1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Aankoop verplaatsbare camera om aanhoudend
sluikstort tegen te gaan én ontradend te werken door pakkans te vergroten op het
grondgebied van Sint-Gillis-Waas en deelgemeenten
Mondelinge vragen individuele raadsleden
32. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Denis D'hanis verkeersbord overstekend wild stropersbos 't Kalf
33. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Hans Burm - fietspaden en
fietssuggestiestroken Beekstraat Sint-Pauwels
34. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Hans Burm - verkeer
Wijnstraat
35. - Grondgebiedzaken - Groen - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - inventaris
bomen met laagoverhangende takken
36. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Mondelinge vraag - N-VA - Dirk Van
Raemdonck - wegdek Macharius Rheynstraat
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OPENBARE ZITTING
Mededeling door voorzitter gemeenteraad Greet Van Moer:

1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Algemene Vergadering vzw
Tempus De Route - kennisname agenda

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• De vergadering, die was gepland op 18 maart 2020, heeft niet plaatsgevonden
wegens de coronapandemie. De leden werden op de hoogte gehouden van de
dagelijkse werking in nota’s die via e-mail werden bezorgd.
• De volgende algemene vergadering van vzw Tempus De Route wordt
georganiseerd op 8 september 2020 om 20 uur in de raadzaal.

Verantwoording

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

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de uitnodiging voor de algemene vergadering van 8 september 2020;
• het kasverslag;
• nota aangepaste werking in tijden van corona;
• het verslag van de algemene vergadering van 26 november 2019.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de agenda van de Algemene Vergadering van vzw Tempus
De Route op 8 september 2020:
1. Goedkeuring verslag 26 november 2019
2. Toelichting van de burgemeester over de steunmaatregel t.a.v. de vzw
n.a.v. de coronapandemie (middelen noodfonds)
3. Goedkeuring van de rekening 2019 en ontlasting van de bestuurders
4. Goedkeuring budget en jaaractieplan 2020
5. Kasverslag
6. Stand van zaken ticketverkoop
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7. Aangepaste werking in tijden van corona (veiligheidsmaatregelen)
8. Verslag uit de werkgroep vrijwilligers
9. Mededelingen
Artikel 2
De gemeenteraad bespreekt de dagorde en geeft hiertoe instructies aan de
afgevaardigden.
Artikel 3
De gemeenteraad hecht na onderzoek van de documenten die bij de
oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring aan de dagorde van de algemene
vergadering van vzw Tempus De Route op 8 september 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 Dirk Van Raemdonck:
Is de vergadering in de raadzaal of in De Route?
Tussenkomst N-VA-raadslid Marlene Moorthamers:
I.v.m. de toelichting die de burgemeester zal doen over de steunmaatregelen: het is
belangrijk te melden dat de middelen voor de coronapandemie niet enkel uit de
gemeentekas komen, maar dat er ook middelen van Vlaanderen zijn.

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

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• We hebben een brief van Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
ontvangen d.d. 17 juni 2020 betreffende een klacht i.v.m. het collegebesluit
d.d. 6 april 2020 i.v.m. samenwerking met Interwaas. Het definitief antwoord
van ABB hebben we ontvangen d.d. 12 augustus 2020: aangezien er op 29
juni 2020 door het college beslist werd om Interwaas niet te betrekken als
ondersteuner bij de opmaak van het Masterplan Blokstraatbeek, is de klacht
zonder voorwerp geworden.
• We hebben een brief van Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
ontvangen d.d. 20 juli 2020 betreffende een klacht i.v.m. het niet naleven
van de corona maatregelen door het college van burgemeester en
schepenen. Het definitief antwoord van ABB hebben we ontvangen d.d. 10
augustus 2020: de waarnemend gouverneur ziet geen reden om aan de
minister voor te stellen om een tuchtonderzoek op te starten.
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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:
• brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 17 juni 2020 en het definitief
antwoord ontvangen d.d. 12 augustus 2020.
• brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 20 juli 2020 en het definitief
antwoord ontvangen d.d. 10 augustus 2020.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• artikel 333 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Kennisname van het definitieve antwoord van het Agentschap Binnenlands
Bestuur dat, i.v.m. het collegebesluit d.d. 6 april 2020, de klacht zonder
voorwerp is geworden.
Artikel 2
Kennisname van het definitieve antwoord van het Agentschap Binnenlands
Bestuur dat, i.v.m. de klacht over het niet naleven van de corona
maatregelen, de waarnemend gouverneur geen reden ziet om aan de
minister voor te stellen om een tuchtonderzoek op te starten.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
Ik ben blij dat de burgemeester toegeeft dat er in de brief van de gouverneur toch een
serieuze vingertik aan de gemeente wordt gegeven voor wat betreft de samenwerking met
Interwaas. Er is nu geen rechtsgrond en er moet een nieuwe beslissing genomen worden
door de gemeenteraad. Ik adviseer om dit toch zo spoedig mogelijk te doen want de brief
zegt dat zolang er geen rechtsgrond is, zich er een probleem stelt m.b.t. de betaling van de
facturen.
Tussenkomst CD&V-raadslid Maaike De Rudder:
Het is wel zo, dat geldt ook voor andere intercommunales, dat het ook aan hun zelf is om de
gemeenten op de hoogte te brengen van het moeten hernemen van de overeenkomst.
Interwaas zal nu, op ons aandringen, ons deze documenten bezorgen. Het is niet aan de
gemeente om dit werk altijd zelf te doen.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik zou in deze nederig zijn en zeggen “ja, we zijn dat vergeten”. Ik kan gerust de brief van de
gouverneur citeren. Er zitten vertegenwoordigers van uw bestuur in de raad van bestuur dus
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het is wel wat pijnlijk en ongemakkelijk dat u hen op de vingers tikt. En als deze gemeente
akkoorden afsluit en gunningen doet, dan moet dit volgens de wetgeving op de
overheidsopdrachten verlopen. De gouverneur is hier duidelijk in: er is geen contract voor
exclusieve dienstverlening afgesloten.
De gemeente heeft er niet over gewaakt om de wet op overheidsopdrachten en de
dienstverlenende verenigingen te respecteren en dat geeft rechtsonzekerheid voor dat
contract dat is afgesloten.
Tussenkomst CD&V-raadslid Remi Audenaert:
Ik wil hier iets op zeggen. De bestuurder, namens onze gemeente, is afwezig. We zijn met
10 gemeenten en steden bij Interwaas. We zijn 1 van de kleine gemeenten. De grote is SintNiklaas, als voorzitter.
Ik heb zelf in vorige legislaturen jaren als bestuurder in Interwaas gezeten, ik heb nog nooit
een klacht gehoord van deze aard maar ik wil benadrukken: wij zijn 1 van de 10 gemeenten
die daar in zetelen. Ook Sint-Niklaas, als voorzitter, heeft dit aan zich voorbij laten gaan dus
het zou passend zijn om dan ook de andere gemeenten op de vingers te tikken.
Naar de letter van de wet is er inderdaad een fout gebeurd maar ik heb dit in mijn jarenlange
carrière nog nooit meegemaakt.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik ben blij dat u zegt dat er een juridische fout is gemaakt dus de klager heeft wel degelijk
gelijk. Het college is slim geweest door een nieuwe beslissing te nemen en de klacht te
omzeilen. We dringen aan om ons zo snel mogelijk in regel te stellen.
Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
Over de tweede klacht m.b.t. de opening van het fietspad. Wat onze fractie stoort, dat is dat
in de motivatie voor het weerleggen van deze klacht de persoonlijke situatie van de klager
wordt gebruikt.
Een persoonlijke situatie van de klager mee op nemen als motivatie om een klacht te
weerleggen, vinden wij not done en ik vraag me ook af of de wet van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer hierbij niet geschonden is.

3. - Cel Beleidsondersteuning - Veiligheid - Politieverordeningen burgemeester
houdende maatregelen ter afremming van corona - bekrachtiging

Inleiding

Maaike De Rudder
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Situatieschets

• Het COVID-19 virus verspreidde zich de afgelopen maanden binnen Europa
en België.
• Volgende inhoudelijke criteria zijn belangrijk voor de transmissie van
infectieziekten, met name het aantal aanwezigen, de intensiteit van het
contact, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte en de
leeftijdsmix van de bevolking.
• Er werden al heel wat maatregelen genomen vanuit het federale en
Vlaamse niveau en door andere bevoegde instanties, zoals de gouverneur
en sportfederaties.
• Gezien de evolutie met betrekking tot de verspreiding van het virus drongen
andere preventieve en doortastende maatregelen zich op om de
verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) af te remmen.
• De gemeente moet ingevolge artikel 135, §2, tweede lid, 5° N. Gem. W.
instaan voor het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen,
zoals brand en epidemieën te voorkomen.
• Burgemeester Maaike De Rudder nam om deze reden reeds bij
politieverordening enkele bijkomende preventieve maatregelen in
toepassing van artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet. Krachtens dit
artikel kan de burgemeester op eigen gezag politieverordeningen
uitvaardigen wanneer het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen
opleveren voor de bewoners.
• De verspreiding van het huidige Coronavirus (Covid-19) en bijhorende crisis
maken ontegensprekelijk een gevaarlijke situatie uit die bijkomende
maatregelen en huidige politieverordening verantwoordt.
• Bij de eerste politieverordening van 28 juli 2020 werd besloten tot volgende
maatregelen:
Artikel 1
Alle publiek toegankelijke activiteiten van culturele, maatschappelijke,
feestelijke, folkloristische en recreatieve aard die georganiseerd worden op
initiatief van gemeente of OCMW Sint-Gillis-Waas worden geannuleerd tot
en met 31 augustus 2020, met uitzondering van zomerkampen -en stages
en speelpleinwerking.
Artikel 2
De gemeentelijke zalen kunnen worden verhuurd voor sportactiviteiten
onder de voorwaarden die door de federale overheid werden bepaald. Elke
vraag tot huur zal afzonderlijk behandeld worden en getoetst op de van
toepassing zijnde protocollen en de organisatorische haalbaarheid door de
gemeentelijke administratie.
Artikel 3
De kermissen in augustus en september 2020 worden geannuleerd.
Artikel 4
Er wordt geen logistieke steun verleend aan verenigingsactiviteiten tot en
met 31 augustus 2020.
Artikel 5
Alle publiek toegankelijke evenementen die georganiseerd worden op het
openbaar domein worden niet toegelaten tot en met 31 augustus 2020.
Artikel 6
Activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische en
recreatieve aard die georganiseerd worden door privépersonen of
verenigingen zijn niet toegelaten tot en met 31 augustus 2020, met
uitzondering van zomerkampen -en stages.
Artikel 7
Sportactiviteiten en -wedstrijden mogen enkel plaatsvinden zonder publiek
en dit tot en met 31 augustus 2020.
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• Bij de tweede politieverordening van 28 juli 2020 werd besloten tot volgende
maatregelen:
Artikel 1
Eenieder boven de leeftijd van 12 jaar moet te allen tijde op het openbaar
domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats van het
gehele grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas, inclusief de
deelgemeenten De Klinge, Meerdonk en Sint-Pauwels, verplicht een
mondmasker bij zich hebben.
• Bij de eerste politieverordening van 24 augustus 2020 werd besloten tot
volgende maatregelen (opgeheven d.d. 31 augustus 2020):
Artikel 1
Ter vrijwaring van de openbare gezondheid wordt de zitting van de
commissie ad hoc van 31 augustus 2020 georganiseerd achter gesloten
deuren in de bibzaal.
Artikel 2
Ter vrijwaring van de openbare gezondheid wordt de zitting van de
gemeenteraad en de OCMW-raad van 3 september 2020 georganiseerd
achter gesloten deuren in GC De Route.
Artikel 3
De zittingen moeten gelivestreamd (audio-weergave) worden, zodat het
openbaar karakter gegarandeerd is.
• Bij de tweede politieverordening van 24 augustus 2020 werd besloten tot
volgende maatregelen:
Artikel 1
Artikel 3 van de beslissing van de burgemeester van 28 juli 2020 houdende
de annulering van kermissen in augustus en september 2020 wordt
opgeheven.
Artikel 2
Kermissen zijn vanaf september 2020 opnieuw toegelaten onder de
voorwaarden die door de federale overheid werden bepaald. Elke aanvraag
zal getoetst worden op de van toepassing zijnde protocollen en de
organisatorische haalbaarheid door de gemeentelijke administratie.
• Bij de derde politieverordening van 24 augustus 2020 werd besloten tot
volgende maatregelen:
Artikel 1
Het dragen van een mondmasker aan een schoolpoort door iedereen boven
de leeftijd van 12 jaar wordt verplicht vanaf 1 september 2020.
Artikel 2
Bovenvermelde maatregel heeft uitwerking tot herevaluatie.
• Bij de politieverordening van 31 augustus 2020 werd besloten tot volgende
maatregelen:
Artikel 1
De burgemeester beslissing d.d. 24 augustus 2020, betreffende
maatregelen tot het beperken van verspreiding van Corona - vrijwaren
openbare gezondheid - aangepaste zitting van de commissiezitting ad hoc,
gemeenteraad, OCMW-raad, wordt opgeheven.
Artikel 2
Ter vrijwaring van de openbare gezondheid wordt de zitting van de
commissie ad hoc van 31 augustus 2020 georganiseerd achter gesloten
deuren in de Bibzaal.
Artikel 3
Ter vrijwaring van de openbare gezondheid wordt de zitting van de
gemeenteraad en de OCMW-raad van 3 september 2020 georganiseerd
met een maximumaantal van 20 bezoekers in GC De Route.
Artikel 4
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Geïnteresseerden voor de gemeenteraad en de OCMW-raad van 3
september 2020 kunnen zich inschrijven via mail en de inschrijvingen
worden afgesloten als het maximumaantal bezoekers (20) bereikt is.
Artikel 5
De zittingen worden gelivestreamd (audio-weergave).

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De door de burgemeester genomen politieverordeningen, die heden nog van
kracht zijn, dienen door de gemeenteraad te worden bekrachtigd. De
politieverordening van 24 augustus 2020, betreffende maatregelen tot het
beperken van verspreiding van Corona - vrijwaren openbare gezondheid aangepaste zitting van de commissiezitting ad hoc, gemeenteraad, OCMWraad, werd opgeheven door de burgemeester beslissing van 31 augustus
2020. Deze hoeft bijgevolg niet meer door de gemeenteraad te worden
bekrachtigd.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van 26 oktober
2012;
• de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, meer bepaald
artikel 182 en 187;
• het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de
federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis
coronavirus COVID-19;
• het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken;
• het ministerieel besluit van 24 maart 2020, 3, 17, 30 april, 8, 15 mei, 20, 25
en 30 mei 2020, 5 en 30 juni met latere wijzigingen d.d. 10 en 24 juli 2020
en 22 augustus 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken;
• artikel 133, lid 2, artikel 134 §1 en artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe
Gemeentewet;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• het politiereglement met toepassing van administratieve sancties, artikel 2;
• de burgemeester beslissingen van 28 juli 2020 houdende goedkeuring van
de politieverordening met maatregelen ter afremming van de verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de beslissingen van de burgemeester van 28 juli 2020;
• de beslissingen van de burgemeester van 24 augustus 2020;
• de beslissing van de burgemeester van 31 augustus 2020.

Besluit

Artikel 1
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Volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe
gemeentewet genomen, politieverordeningen bekrachtigen:
1. De burgemeester beslissing van 28 juli 2020 houdende annulering van
alle publiek toegankelijke activiteiten van culturele, maatschappelijke,
feestelijke, folkloristische en recreatieve aard die georganiseerd
worden op initiatief van gemeente of OCMW Sint-Gillis-Waas met
uitzondering van zomerkampen -en stages en speelpleinwerking,
verhuur van gemeentelijke zalen onder voorwaarden, annulering van
de kermissen, het niet verlenen van logistieke steun aan
verenigingsactiviteiten, het niet toelaten van publiek toegankelijke
evenementen georganiseerd op het openbaar domein, het niet
toelaten van activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke,
folkloristische en recreatieve aard die georganiseerd worden door
privépersonen of verenigingen, het enkel toelaten van sportactiviteiten
-en wedstrijden zonder publiek.
2. De burgemeester beslissing van 28 juli 2020 houdende de
verplichting, voor eenieder boven de leeftijd van 12 jaar, van het te
allen tijde bij zich dragen van een mondmasker op het openbaar
domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats van
het gehele grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas, inclusief
de deelgemeenten.
3. De burgemeester beslissing van 24 augustus 2020 houdende de
opheffing van de beslissing van de burgemeester van 28 juli 2020
houdende de annulering van kermissen in augustus en september
2020 en het opnieuw toelaten van kermissen onder de voorwaarden
die door de federale overheid werden bepaald. Elke aanvraag zal
getoetst worden op de van toepassing zijnde protocollen en de
organisatorische haalbaarheid door de gemeentelijke administratie.
4. De burgemeester beslissing van 24 augustus 2020 houdende het
dragen van een mondmasker aan een schoolpoort door iedereen
boven de leeftijd van 12 jaar wordt verplicht vanaf 1 september 2020.
5. De burgemeester beslissing van 31 augustus 2020 houdende de
organisatie van de zitting van de commissie d.d. 31 augustus 2020
achter gesloten deuren in de bibzaal en de organisatie van de zitting
van de gemeenteraad en de OCMW-raad met een maximumaantal
van 20 bezoekers in GC De Route. De zittingen worden gelivestreamd
(audio-weergave).
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de Bestendige Deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen, de griffie van de Rechtbank van eerste Aanleg te
Dendermonde en de griffie van de Politierechtbank te Sint-Niklaas
overeenkomstig de voorschriften van artikel 119 van de nieuwe gemeentewet,
aan de sanctionerend ambtenaar en aan de korpschef van de politiezone
Waasland Noord.
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 4
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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 Nico De Wert:
Zoals jullie weten, worden we sinds maart geconfronteerd met het coronavirus. Ons leven
maar ook dat van bedrijven, verenigingen en horeca is drastisch gewijzigd. Dit door
beslissingen van de veiligheidsraad of ook door beslissingen van onze burgemeester.
Het was/is niet voor iedereen eenvoudig – vaak moest er dan ook door de politie streng
opgetreden worden. Vorige week werd er vanuit de politieraad de vraag gesteld hoeveel
PV’s inzake corona er werden opgesteld tussen midden maart en eind augustus bv
inbreuken tegen social distancing, samenscholingsverbod, verplaatsingsverbod etc. Die
gegevens breng ik ook hier even ter sprake. In totaal werden er 609 PV’s uitgeschreven,
over de hele politiezone.
Ik heb een opsplitsing per categorie en per gemeente gevraagd: los van het feit dat van die
609 PV’s er maar 10% uitgeschreven zijn in Sint-Gillis-Waas, wat dus weinig is, stel ik wel
iets opmerkelijks vast: in tegenstelling tot de andere gemeenten van de politiezone hebben
onze burgers en onze horeca zich perfect gehouden aan de maatregelen inzake social
distancing en sluitingsverboden van de horeca.
Er werd inzake social distancing (1.5m) tussen midden maart en eind augustus geen enkel
PV opgesteld in onze gemeente. Ook inzake het sluitingsverbod van de horeca met toch wel
strenge voorwaarden werd er geen enkel PV opgesteld.
Tussenkomst N-VA-raadslid Iris Ruys:
Nu alle zalen terug open gaan, stel ik mij toch wel vragen bij de ventilatie bv de bibzaal
tijdens de commissie, hier in de Route, de raadzaal in het ABC.
Het blijkt meer en meer duidelijk te zijn dat de overdracht van het virus gebeurt door
verspreiding van superkleine partikels. In open lucht heeft dat niet veel invloed en zijn
mondmaskers vaak zinloos maar in binnenruimtes die niet goed geventileerd zijn, krijgt men
een vals gevoel van veiligheid, ook als de afstand van 1.5m gerespecteerd wordt.
Die virussen circuleren gedurende uren tussen de aanwezigen. Vaak extra rond geblazen via
een airco installatie. Als er dan nog een superverspreider tussen ons zou zitten, dan is het
risico nog veel groter. Daarom wordt ook in de scholen een mondmasker verplicht in de klas
samen met een constante ventilatie.
Ik stel me dus vragen over de ventilatie in onze vergaderruimtes en in de gemeentelijke
zalen en gebouwen. Wordt de lucht er gezuiverd? Is het een gesloten circuit of een open
circuit met geforceerde afvoer? Staan er voldoende ramen en deuren open of kunnen die
opengezet worden?
Aangezien de zalen opnieuw gebruikt mogen worden, neem ik aan dat dat onderzoek reeds
is gedaan. We zouden graag de resultaten kennen van dat onderzoek.
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4. - Cel Beleidsondersteuning - Veiligheid - Politieverordeningen burgemeester bekrachtiging

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In Oost-Vlaanderen was in augustus brandfase geel (= gevaar) van kracht.
• Code geel betekent dat de natuur droger begint te worden waardoor het
risico op natuurbrand groter wordt. Natuurbeheerders en brandweer zijn
waakzaam.
• De gemeente moet ingevolge artikel 135, §2, tweede lid, 5° N. Gem. W.
instaan voor het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen,
zoals brand en epidemieën te voorkomen.
• Artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat "in geval van
oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust
of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar
of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester
politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld
aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen
waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die
verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de
eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd”.
• De burgemeester nam op 10 augustus 2020 de beslissing om het maken
van vuren in open lucht op het grondgebied van de gemeente Sint-GillisWaas te verbieden. Deze beslissing werd opgeheven op 17 augustus 2020.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• het groter wordende brandgevaar door de aanhoudende droogte;
• gelet op het risico op brand dringen zich preventief tijdelijke maatregelen op,
ter vrijwaring van de openbare orde;
• gelet op het overleg met hulpverleningszone Waasland.
• de door de burgemeester genomen politieverordeningen dienen door de
gemeenteraad te worden bekrachtigd.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• artikel 133, lid 2, artikel 134 §1 en artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe
Gemeentewet;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• het politiereglement met toepassing van administratieve sancties, artikel 2;
• de burgemeester beslissing van 10 augustus 2020 betreffende het
vuurverbod.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de beslissing van de burgemeester van 10 augustus 2020;
• de beslissing van de burgemeester van 17 augustus 2020.

Besluit

Artikel 1

GR03092020

303
Volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe
gemeentewet genomen, politieverordeningen bekrachtigen:
1. Het is verboden om op het grondgebied van de gemeente Sint-GillisWaas vuren in open lucht te maken.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de Bestendige Deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen, de griffie van de Rechtbank van eerste Aanleg te
Dendermonde en de griffie van de Politierechtbank te Sint-Niklaas
overeenkomstig de voorschriften van artikel 119 van de nieuwe gemeentewet,
aan de sanctionerend ambtenaar en aan de korpschef van de politiezone
Waasland Noord.
Artikel 3
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

5. - Financiën - Financiën - Kwartaalrapportering kwartaal 1 en 2

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

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

Verantwoording

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

Verwijzingsdocumenten

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

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de financiële rapportering van kwartaal 1 en 2 dienstjaar
2020 door de financieel directeur.
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Artikel 2
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
Ik verwijs naar het antwoord dat de financieel beheerder op de commissie heeft gegeven op
de vraag wat de conclusie is van deze kwartaalrapportering. Zoals de burgemeester zegt,
wordt er een normaal pad gereden. De voorziene fiscale ontvangsten voor 2020 zullen tot nu
toe wel meevallen maar voor 2021 zal dit een ander paar mouwen zijn.
We zitten misschien wel op schema, maar voor een aantal zaken is er toch wel achterstand.
We kijken dus uit naar de kwartaalrapportering van het derde kwartaal om te zien of de
financiën 2020 in orde zijn. Kunnen we die verwachten in oktober?
Tussenkomst CD&V-raadslid Maaike De Rudder:
We zullen het derde kwartaal ook uitvoerig rapporteren. Zoals op de commissie gezegd,
beseffen we maar al te goed dat we de maatregelen die we genomen hebben, hetzij meer
uitgaven, hetzij minder ontvangsten, ook moeten voorzien in onze meerjarenplanning naar
eind december toe. Dat is een grote maar wel heel belangrijke oefening. We zullen dit in
december aan jullie voorleggen.
Gelukkig hebben we hulp gekregen van Vlaanderen. Ook andere gemeenten zijn deze
oefening nog aan het maken. We weten nog niet wat er in het najaar op ons af kan komen
dus het zal een spannende oefening zijn naar december toe wat betreft het meerjarenplan
en de aanpassingen ervan, waar we ondertussen al volop mee gestart zijn.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Op de commissie hebben we gevraagd om een budgettaire tabel waarbij we de maatregelen
van corona afzetten tegen de middelen van Vlaanderen want we krijgen van Vlaanderen een
stevige enveloppe voor cultuur, jeugd en sport en ook om de kwetsbare gezinnen een
aankoopcheque te geven.
We hadden gehoopt dat u nu zou kunnen toelichten wat het eventuele overschot nog is want
u zei dat er nog een deel over is om te kunnen gebruiken in de toekomst als corona zich
verder zet, wat helaas zo is.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Als u hier spreekt over 734 250 euro belastingen die begroot waren, dan zijn dit niet de
aanvullende personenbelasting of onroerende voorheffing. Dat zijn de retributies en de
gemeentebelasting en de bedrijfsbelasting. Dat is belangrijk om mee te geven want die
verhoogde belastingen brengen meer op en kosten onze burgers veel meer.
Concreet: de middelen die we van Vlaanderen hebben gekregen ter besteding voor cultuur,
jeugd, sport, voor de verenigingen, daar tellen we dan de cadeaucheque bij op want daar
hebben we ook middelen voor gekregen van Vlaanderen. Wat is het verschil: is er over of is
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er tekort? In de commissie zei u dat er nog over was dus wij zouden graag willen weten
hoeveel.
Ik neem aan dat dit besproken wordt in het college en dat iemand anders van het college
hier ook op kan antwoorden?

6. - Financiën - Financiën - Meerjarenplan - opvolgingsrapportering eerste semester

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Conform het Decreet Lokaal Bestuur wordt minstens voor het einde van het
derde kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van
de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het
boekjaar voorgelegd aan de gemeenteraad.
• De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het
lopende jaar met het geplande. Ze geeft de gemeenteraad de mogelijkheid
om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van de
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn
opgenomen. Ze is in de eerste plaats gericht op de opvolging van de
prioritaire beleidsdoelstellingen door te focussen op de uitvoering en de
stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen uit het
meerjarenplan.
• De tussentijdse rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de
kredieten, maar moet de raadsleden wel toelaten om ook de evolutie van de
uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen. Daarom
bevatten ze ook overzichten over de geraamde en de gerealiseerde
uitgaven en ontvangsten. Zo kunnen de raadsleden de gerealiseerde
bedragen tussentijds vergelijken met de ramingen in het meerjarenplan en
de benutting van de kredieten opvolgen.
• De gemeente en het OCMW voeren een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.
We werken met een geïntegreerde planning en stellen gezamenlijke
beleidsrapporten op. Het is bijgevolg logisch dat aan de gemeenteraad en
de raad voor maatschappelijk welzijn één gezamenlijke
opvolgingsrapportering gepresenteerd wordt die een beeld geeft van de
uitvoering van het beleid (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties) van
de gemeente en het OCMW en de financiële weerslag daarvan.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat de
opvolgingsrapportering minstens volgende elementen dient te bevatten:
• een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het
meerjarenplan;
• een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven voor het lopende jaar;
• in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen
werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
• in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.
• De wettelijke vereisten werden vertaald in volgende rapporten:
• overzicht van de prioritaire doelstellingen en actieplannen;
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• schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard;
• schema J1: doelstellingenrekening.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• opvolgingsrapport, met een stand van zaken van de uitvoering van het
meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd aan
de gemeenteraad.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
• besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de
beleids- en beheerscyclus;
• ministerieel besluit van 26 juni 2018 vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de
digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
provinciale besturen;
• omzendbrief KB/ABB 2019/4 strategische meerjarenplannen 2020-2025
lokale en provinciale besturen.

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de opvolgingsrapportering met een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan over het eerste semester van het boekjaar
2020.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
Door de wijziging van het gemeentedecreet beschikken we nu over een meerjarenplan. Ook
geen budgetwijzigingen meer maar het voordeel is dan wel dat er nu op regelmatige basis
naar deze gemeenteraad gerapporteerd wordt over de voortgang van de gemeentelijke
financiën.
Wat betreft de stand van zaken, zijn er meevallers. We hebben de zogenaamde
overschotten van 2019 kunnen inboeken. We hebben de inkomsten van de mogelijke
verkoop van Sint Helena ingeboekt. Er zijn door corona minder uitgaven en de inkomsten uit
belastingen vallen mee. Als ik kijk in de tabellen, zouden we tegen het eind van het jaar 2.2
miljoen euro moeten afgelost hebben aan leningen en we zitten nu nog maar aan 890 000
euro dus er zullen nog wel aantal uitgaven moeten gebeuren.
De burgemeester verwijst naar december – dan zullen we inderdaad meer zicht hebben op
de cijfers. De financiële oefening voor 2021 zal niet eenvoudig zijn. Ik wil vandaag reeds
zeggen dat we het een beetje moeilijk hebben: we willen voor een aantal punten geen blanco
cheque tekenen.
Mocht onze gemeente echt in financiële problemen komen, dan zeggen we nu al: geen extra
leningen om de minder inkomsten op te vangen. Geen extra belastingen want het is een
beetje cynisch, op het moment dat onze burgers de cadeaucheque van corona in de bus
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kregen, ontvingen de huiseigenaars ook het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.
Daar kon je vaststellen dat het aandeel gemeente toch wel fors verhoogd is.
Wat zeggen we wel: de mogelijke minderinkomsten of meeruitgaven moeten gezocht worden
binnen de bestaande kredieten. Dat is een moeilijke oefening – een aantal projecten zullen
niet kunnen uitgevoerd worden.
Wat betreft hetgeen overeen gekomen is in de partij overschrijdende werkgroep corona: een
aantal gemeenteraden terug was er kritiek dat we met N-VA met een allesomvattend plan
naar buiten zijn gekomen – dat plan was financieel sluitend dus u hebt dit maar over te
nemen.
U had u veel werk kunnen besparen want zolang ik hier al zit, doe ik de suggestie: leg
buffers aan om mogelijke minderinkomsten op te vangen.
Tussenkomst CD&V-raadslid Maaike De Rudder:
Er zijn een aantal zaken die ik wil verduidelijken. Het is aan ons om de oefening te maken. U
doet al een voorafname aan de oefening. Het is aan ons om in december een meerjarenplan
op tafel te leggen.
Wat betreft uw plan dat uw partij vooraf genoemd had in de pers: daar stonden cijfers bij en
na analyse bleken deze cijfers niet te kloppen. Ik ga daar nu niet over in detail treden maar ik
wil dat altijd wel eens toelichten. Die oefening hebben wij dus ook gemaakt en wij kwamen
tot andere bedragen.
Wat betreft voorschotten: wat hier op tafel ligt, is niet de rekening maar een
opvolgingsrapportering die een stand van zaken geeft over dit jaar, over hoe ver de dossiers
gevorderd zijn en op welke manier we richting 2021 gaan vorderen. Dit is geen voorafname
op rekeningen en dergelijke.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Als u zegt dat de sluitende begroting die wij bij ons plan hebben bijgestoken en dat de cijfers
niet klopten, dan klopt er iets niet met het strategisch meerjarenplan want de cijfers die wij
gebruikt hebben, komen rechtstreeks uit uw meerjarenplan. Als u nu komt te zeggen dat die
cijfers fout waren, dan zegt u dat het meerjarenplan niet juist is.
Ik herinner me plots dat u dit ook op de commissie hebt toegegeven nl. de inkomsten van de
bedrijfsbelasting zouden te laag zijn ingeschreven. Dan moet u ons niet verwijten dat we de
verkeerde cijfers hebben gebruikt. Dan zullen we op de volgende gemeenteraad de
gecorrigeerde meerjarenplancijfers moeten krijgen.
Tussenkomst CD&V-raadslid Maaike De Rudder:
Deze opvolgingsrapportage verschilt inderdaad van het meerjarenplan omdat de cijfers
aangepast zijn aan de actualiteit en de realiteit. Deze cijfers houden rekening met
overdrachten van 2019.
Dat deze opvolgingsrapportage verschilt van het meerjarenplan is volstrekt normaal. Dit
geeft juist een stand van zaken van hoe ver we staan.
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7. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek OLV Hemelvaart aanpassing meerjarenplan goedkeuren

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart werd vastgesteld door de kerkraad op 11 juni 2020.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 31 juli 2020 heeft het centraal kerkbestuur de meerjarenplanwijziging
van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• De verschuivingen van de investeringstoelagen blijven binnen het
goedgekeurde meerjarenplan over de 4 kerkfabrieken samen.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 22 juli 2020 gunstig advies
verleend.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart goedgekeurd in zitting van 7 november 2019;
• de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart;
• gunstig advies van het Bisdom van 22 juli 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 11 juni 2020
goedkeuren.
Artikel 2
De exploitatietoelagen wijzigen in
2020 van 4.036,78 euro naar 3.636,78 euro
2021 van 8.638 euro naar 1.002,05 euro
2022 van 8.518 euro naar 7.478 euro
2023 van 8.598 euro naar 7.558 euro
2024 van 8.685 euro naar 7.645 euro
2025 van 8.548 euro naar 7.508 euro
De investeringstoelagen wijzigen in
2021 van 28.000 euro naar 20.000 euro
2022 van 18.000 euro naar 20.000 euro
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Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2,titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

8. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus aanpassing meerjarenplan goedkeuren

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Paulus werd vastgesteld
door de kerkraad op 5 juni 2020.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 31 juli 2020 heeft het centraal kerkbestuur de meerjarenplanwijziging
van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• De verschuivingen van de investeringstoelagen blijven binnen het
goedgekeurde meerjarenplan over de 4 kerkfabrieken samen.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 22 juli 2020 gunstig advies
verleend.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Paulus goedgekeurd
in zitting van 7 november 2019;
• de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Paulus;
• gunstig advies van het Bisdom van 22 juli 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Paulus,
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 5 juni 2020 goedkeuren.
Artikel 2
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De exploitatietoelagen wijzigen in
2021 van 7.958 euro naar 6.689,05 euro
2022 van 8.263 euro naar 6.112.24 euro
2023 van 8.508 euro naar 9.188 euro
2024 van 8.833 euro naar 9.603 euro
2025 van 9.163 euro naar 10.043 euro
De investeringstoelagen wijzigen in
2020 van 27.000 euro naar 7.800 euro
2021 van 13.000 euro naar 20.700 euro
2024 van 0 euro naar 13.000 euro.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

9. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek H. Egidius aanpassing meerjarenplan goedkeuren

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek H. Egidius werd vastgesteld
door de kerkraad op 22 juni 2020.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 31 juli 2020 heeft het centraal kerkbestuur de meerjarenplanwijziging
van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• De verschuivingen van de investeringstoelagen blijven binnen het
goedgekeurde meerjarenplan over de 4 kerkfabrieken samen.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 22 juli 2020 gunstig advies
verleend.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H. Egidius goedgekeurd
in zitting van 7 november 2019;
• de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek H. Egidius;
• gunstig advies van het Bisdom van 22 juli 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek H. Egidius,
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 22 juni 2020 goedkeuren.
Artikel 2
De exploitatietoelagen 2020-2025 blijven ongewijzigd.
De investeringstoelagen 2020-2025 wijzigen in
2020 van 270.800 euro naar 369.700 euro
2021 van 25.000 euro naar 0 euro
2023 van 20.000 euro naar 0 euro
2024 van 20.000 euro naar 0 euro
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

10. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus budgetwijziging 2020/1 aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetwijziging 1, dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Paulus werd
vastgesteld door de kerkraad van 5 juni 2020.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 31 juli 2020 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de
4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 22 juli 2020 gunstig advies
verleend.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van de budgetwijziging.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Paulus van heden
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• budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 5 juni 2020
• gunstig advies van het Bisdom van 22 juli 2020.

Wetten
Reglementen

Besluit

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

Artikel 1
Akte nemen van budgetwijziging 1, dienstjaar 2020 van de kerkfabriek SintPaulus, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 5 juni 2020.
Artikel 2
Een investeringstoelage 2020 ten bedrage van 7.800 euro voor de kerkfabriek
Sint-Paulus opnemen in de aanpassing gemeentelijk meerjarenplan 20202025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

11. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek H. Egidius budgetwijziging 2020/1 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetwijziging 1, dienstjaar 2020 van de kerkfabriek H. Egidius werd
vastgesteld door de kerkraad van 27 mei 2020.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 31 juli 2020 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de
4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 22 juli 2020 gunstig advies
verleend.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van de budgetwijziging.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H.
Egidius van heden
• budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek H. Egidius, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 27 mei 2020;
• gunstig advies van het Bisdom van 22 juli 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van budgetwijziging 1, dienstjaar 2020 van de kerkfabriek H.
Egidius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 27 mei 2020.
Artikel 2
Een investeringstoelage 2020 ten bedrage van 369.700 euro voor de
kerkfabriek H. Egidius opnemen in de aanpassing gemeentelijk meerjarenplan
2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

12. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek OLV Hemelvaart budgetwijziging 2020/1 aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetwijziging 1, dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart werd vastgesteld op de kerkraad van 7 juni 2020.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 31 juli 2020 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de
4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 22 juli 2020 gunstig advies
verleend.
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• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van de budgetwijziging.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw Hemelvaart van heden
• budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart,
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 7 juni 2020
• gunstig advies van het Bisdom van 22 juli 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van budgetwijziging 1, dienstjaar 2020 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 7 juni
2020.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2020 ten bedrage van 3.636,78 euro voor de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart opnemen in de aanpassing
gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

13. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Cornelius budget 2021 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 7 november 2019 het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Cornelius goed te keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 31 juli 2020 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de 4
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 22 juli 2020 gunstig advies
verleend.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Cornelius,
goedgekeurd in zitting van 7 november 2019;
• het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Cornelius, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 5 juni 2020;
• gunstig advies van het Bisdom van 22 juli 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Cornelius,
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 5 juni 2020.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2021 ten bedrage van 3.911,16 EUR voor de
kerkfabriek Sint-Cornelius opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 20202025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

14. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek H. Egidius budget 2021 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder
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Situatieschets

• De gemeenteraad besloot heden de aanpassing meerjarenplan 2020-2025
van de kerkfabriek H. Egidius goed te keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 31 juli 2020 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de 4
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 22 juli 2020 gunstig advies
verleend.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H.
Egidius van heden
• het budget 2021 van de kerkfabriek H. Egidius, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 8 juni 2020
• gunstig advies van het Bisdom van 22 juli 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek H. Egidius, vastgesteld
door de kerkraad in zitting van 8 juni 2020.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2021 ten bedrage van 38.176,40 euro voor de
kerkfabriek H. Egidius opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

15. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek OLV Hemelvaart budget 2021 - aktename
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Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 7 november 2019 het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart goed te keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 31 juli 2020 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de 4
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 22 juli 2020 gunstig advies
verleend.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw Hemelvaart van heden
• het budget 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart,
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 7 juni 2020;
• gunstig advies van het Bisdom van 22 juli 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 7 juni 2020.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2021 ten bedrage van 1.002,05 euro voor de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart opnemen in het gemeentelijk
meerjarenplan 2020-2025.
Een investeringstoelage 2021 ten bedrage van 20.000 euro voor de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart opnemen in het gemeentelijk
meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
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Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

16. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus budget 2021 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 7 november 2019 het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Paulus goed te keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 31 juli 2020 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de 4
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 22 juli 2020 gunstig advies
verleend.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek SintPaulus van heden
• het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 5 juni 2020;
• gunstig advies van het Bisdom van 22 juli 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld
door de kerkraad in zitting van 5 juni 2020.
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Artikel 2
Een exploitatietoelage 2021 ten bedrage van 6.689,05 euro voor de
kerkfabriek Sint-Paulus opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 20202025.
Een investeringstoelage 2021 ten bedrage van 20.700 euro voor de
kerkfabriek Sint-Paulus opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 20202025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

Tussenkomst N-VA-raadslid Marlene Moorthamers:
We blijven dus continu middelen ter beschikking stellen van de kerkfabriek maar het is wel te
betreuren dat hier weinig diensten tegenover staan. Bijvoorbeeld wat betreft de communies
die hier gaan plaatsvinden in het najaar – er worden in de kerken in de verschillende
deelgemeenten geen communies meer gehouden terwijl het in tijden van corona misschien
toch beter is dat dit ook lokaal kan gebeuren.
We hebben geen probleem met de middelen die ter beschikking gesteld worden, maar hier
verwachten we wel een zekere service voor.
Tussenkomst N-VA-raadslid Greta Poppe:
Het is toch te betreuren dat de pastoor maandag geen mis wil doen voor de overledenen.
Tussenkomst CD&V -raadslid Maaike De Rudder:
De tussenkomsten van de twee collega’s zijn volledig terecht.
Wat betreft de communies: het is niet het eerste jaar dat die in hoofdkerken doorgaan. We
hebben dit ook al een aantal keer aangekaart maar we krijgen geen gehoor.
Idem wat betreft de mis van de overledenen. In De Klinge hebben we een mooie mis in
openlucht gehad. Dat zal ook zo zijn in Meerdonk. Ik heb zelf contact opgenomen met de
pastoor. Ik heb antwoord gekregen dat dit in Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels niet kan.
Na wat contacten en besprekingen met mensen uit bv de kerkraad hebben we gekeken wat
er wel mogelijk is. Nu maandag tijdens de kermis van Sint-Gillis-Waas, en dat zal ook zo zijn
tijdens de kermis van Sint-Pauwels, zal de kerk open gesteld worden van 9u tot de
namiddag. Mensen kunnen daar dan een kaarsje branden en ze krijgen een gebedsprentje
mee. Dat was het enige dat we hebben kunnen bekomen.
Ook in Stekene leeft dit probleem – daar zal ook geen mis voor de overledenen zijn in de
hoofdkerk.
We hebben die bekommernis zeker ook meegedeeld. Ik heb meegegeven dat we
inspanningen vragen.
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Tussenkomst N-VA-raadslid Greta Poppe:
Kan dat dan niet in open lucht? Er staat toch een podium?
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Het is inderdaad wat pijnlijk. We stemmen dit voltallig goed. Ik kan inkomen dat de pastoor
zegt: 160 en tegen wie zeg je dan dat hij niet binnen mag? Daar zijn oplossingen voor
bijvoorbeeld zeker zorgen dat de familie van de overledene van Sint-Gillis-Waas binnen
kunnen en mensen die geen familieleden zijn, zoals bijvoorbeeld raadsleden, die volgen
buiten. En dat we plaats voorzien aan het podium met een geluidskabel – als ik zie hoe deze
gemeenteraden perfect versterkt kunnen worden – dan zouden we zelf het beeld in de kerk
kunnen capteren en op een scherm buiten uitzenden en dan kunnen de mensen, die niet
binnen kunnen, buiten volgen.
We willen heel graag het voorstel doen aan de burgemeester en de voorzitter van het
feestcomité om nog eens in overleg te gaan.
Tussenkomst Groen/Sp.a-raadslid Herwin De Kind:
Ik vraag me af of we wel die bevoegdheid hebben. Er is scheiding van kerk en staat. Ik denk
niet dat we vanuit de gemeentelijke overheid richtlijnen kunnen opleggen.
Tussenkomst N-VA-raadslid Dirk Van Raemdonck:
Scheiding van kerk en staat maar we moeten wel blijven betalen. Dat klopt niet.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik zeg niet dat we beslissingen kunnen nemen maar we kunnen wel als gemeenteraad onze
bekommernis uitdrukken om desgevallend naar een oplossing te zoeken.
Als de pastoor dat wel zou willen doen, een gedeelte in de kerk en de rest op het podium,
dan neem ik aan dat het gemeentebestuur er geen probleem mee zou hebben om het deel
voor het podium gedurende de mis verkeersvrij te maken.
Wat betreft de scheiding van kerk en staat, dat is juist maar ik zie soms wel mensen in de
kerk met staatkundige symbolen zijnde linten van schepenen en burgemeester. Als u pleit
voor scheiding kerk en staat, dan neem ik aan dat u in de toekomst zonder uiterlijke tekenen
van uw functie in de kerk zal zitten.

17. - Financiën - Financiën - Algemene gemeentebelasting voor gezinnen

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 12 december 2019 een algemene
gemeentebelasting te heffen op de gezinnen van Sint-Gillis-Waas,
aanslagjaar 2020.
• De partij-overschrijdende werkgroep Corona heeft een bijkomende
vrijstelling voorgesteld voor elk gezin waarvan minstens 1 persoon op
hetzelfde adres minstens 24 dagen tijdelijk werkloos was. Deze vrijstelling
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wordt ook voorgesteld voor elk gezinslid die eigenaar is van een
onderneming die getroffen is en hiervoor een Corona-hinderpremie of
Corona-compensatiepremie kreeg.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de financiële toestand van de gemeente;
• het is wenselijk de belasting aan te passen volgens de voorstellen van de
Corona-werkgroep;
• hiervoor de belasting gestemd op 12 december 2019 in te trekken en de
gewijzigde belasting goed te keuren.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019, houdende heffing van
een algemene gemeentebelasting op de gezinnen van Sint-Gillis-Waas,
aanslagjaar 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad d.d.12 december 2019 betreffende de
algemene gemeentebelasting voor gezinnen in te trekken.
Artikel 2
Voor het aanslagjaar 2020 een algemene gemeentebelasting te heffen voor
gezinnen tot en met 31 december 2020.
a) De tarifering van de algemene gemeentebelasting voor gezinnen
wordt als volgt vastgesteld:
- 40,00 EUR: per referentiepersoon.
Artikel 3
De algemene gemeentebelasting voor gezinnen is verschuldigd door: de
referentiepersoon (is het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in
contact staat voor gezinszaken) van ieder gezin als zodanig ingeschreven in
de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente op 1
januari 2020. De andere leden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de belasting.
Artikel 4
Om te kunnen genieten van ontheffing van deze belasting moet de
referentiepersoon voldoen aan volgende voorwaarden:
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of
vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Gillis-Waas op 1
januari van het aanslagjaar;
- leefloon (toegekend door het OCMW), gewaarborgd inkomen
ontvangen (attest inkomensgarantie voor ouderen) of verhoogde
tegemoetkoming van de mutualiteit ontvangen (attest mutualiteit).
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-

-

Het aanvraagformulier moet ingediend worden vóór 31 oktober
2020;
elk gezin waarvan minstens één persoon op hetzelfde adres
minstens 24 dagen, in de periode tussen 13 maart 2020 en 31
augustus 2020, tijdelijk werkloos was. Deze tijdelijke
werkloosheid ingevolge van overmacht of ingevolge gebrek aan
werk om economische redenen dient gestaafd te worden door
voorlegging van het ASR-formulier (aangifte sociaal risico). Het
formulier dient ingediend te worden bij de dienst financiën van de
gemeente vóór 31 oktober 2020.
iedere persoon binnen een gezin die kan aantonen dat hij in
eigen naam of als een vennoot van een vennootschap een
Coronahinder- of compensatiepremie ontvangen heeft. De
belastingschuldige maakt hiervoor de beslissingsbrief van VLAIO,
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, als bewijsstuk
over aan de dienst financiën van de gemeente vóór 31 oktober
2020.

Artikel 5
De belasting wordt ingevorderd door een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 6
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester
en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk en tevens gemotiveerd
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen,
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn
van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet. Het wordt gedagtekend en ondertekend
door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres van de belastingschuldige ten
laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 7
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 8
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 Marlene Moorthamers:
Hoe wordt dit gecommuniceerd? Gaat er een toelichting zijn bij de aanslagbrief?
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
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U zegt het terecht en goed, we hebben daar goed samen gewerkt. De brief die bij de
cadeaucheque zat: als we telkens, bij elke maatregel, hetzelfde stramien behouden, dan is
dat duidelijk voor de inwoners dat dat niet altijd is maar omwille van corona.
De duidelijke vermelding van de mensen die daar veel tijd hebben ingestoken, is zeker goed.
Tussenkomst N-VA-raadslid Marlene Moorthamers:
Het ASR - het document dat ze dienen op te vragen bij hun werkgever - is voor veel mensen
geen gekende term. Dat zal moeten verduidelijkt worden.
Tussenkomst CD&V-raadslid Maaike De Rudder:
Het is zo dat we geen afkortingen gaan gebruiken in brieven – we gaan kijken of we een
screen shot van een document kunnen gebruiken om het duidelijker te maken.
Voor de lay-out van de brieven gaan we telkens hetzelfde sjabloon nemen met een
aanpassing van de inhoud conform het onderwerp.
Ik heb vorige week een uitnodiging verstuurd om nog eens met de werkgroep samen te
komen in september.
18. - Financiën - Financiën - Algemene gemeentebelasting voor bedrijven

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 12 december 2019 een algemene
gemeentebelasting te heffen op de bedrijven van Sint-Gillis-Waas,
aanslagjaar 2020.
• De partij-overschrijdende werkgroep Corona heeft voorgesteld om de
belasting op bedrijven aan te passen volgens graad van getroffenheid door
de crisis.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de financiële toestand van de gemeente;
• het is wenselijk de belasting aan te passen volgens de voorstellen van de
Corona-werkgroep;
• hiervoor de belasting gestemd op 12 december 2019 in te trekken en de
gewijzigde belasting goed te keuren.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019, houdende heffing van
een algemene gemeentebelasting op de bedrijven van Sint-Gillis-Waas,
aanslagjaar 2020.

Wetten
Reglementen

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

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 december 2019 betreffende de
algemene gemeentebelasting voor bedrijven in te trekken.
Artikel 2 - Heffingstermijn
Voor een termijn ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2020 wordt de algemene gemeentebelasting op bedrijven geheven.
Artikel 3 – Toepassingsgebied
De algemene gemeentebelasting op de bedrijven is ten laste van:
a) de natuurlijke personen en vennootschappen die op 1 januari van het
aanslagjaar als hoofd- en/of bijkomende activiteit, hoe miniem ook, op het
grondgebied van de gemeente:
- een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren;
- een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen, inbegrepen de
vennootschappen in vereffening waarvan de activiteit zich beperkt tot de
vereffeningverplichtingen;
- instaan voor het beheer van gelden, patrimonium en/of verzekeringen;
b) de gepensioneerden die op 1 januari van het aanslagjaar bijkomend nog
één of meer van de onder a) hiervoor bedoelde activiteiten uitoefenen, en die
daartoe op het grondgebied van de gemeente een om het even welke
vestigingseenheid of oprichting met inbegrip van burelen, gebouwde en
ongebouwde opslagplaatsen gebruiken of het gebruik ervan zich
voorbehouden.
De rechtspersonen, bedoeld in artikel 94, 2° en 3° van het Wetboek der
Inkomstenbelasting, zijn niet aan de belasting onderworpen.
Artikel 4 – Belastbaar feit
De Algemene Gemeentebelasting op Bedrijven wordt gevorderd van elke
natuurlijke persoon of elke vennootschap die op 1 januari van het aanslagjaar
één of meerdere vestigingseenheden heeft voor het uitoefenen van een
bedrijfsactiviteit.
De algemene gemeentebelasting op de bedrijven is verschuldigd afzonderlijk
per vestigingseenheid hoe ook genoemd, gelegen op het grondgebied van de
gemeente en door de bijdrageplichtige gebruikt of tot zijn gebruik
voorbehouden.
Worden eveneens geacht te beschikken over een vestigingseenheid die
onder de algemene gemeentebelasting op de bedrijven valt, zij die hun
beroeps- en of bedrijfsactiviteiten gedeeltelijk uitoefenen, alwaar zij niet
hoofdelijk verblijven en/of gedomicilieerd zijn.
Artikel 5 - Tarieven
De bijdrage wordt per ondernemingsnummer / per vestigingseenheid als volgt
vastgesteld:
•

•

Land- en tuinbouwbedrijven
o zonder klasse van hinderlijkheid
135 euro
o 3de klasse
135 euro
o 2de klasse
335 euro
o 1ste klasse
500 euro
Elke andere vorm van zelfstandige activiteit
o zonder klasse van hinderlijkheid
135 euro
o 3de klasse
135 euro
o 2de klasse
435 euro
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o

1ste klasse

1 070 euro

Elke vestigingseenheid die in een klasse van hinderlijkheid is ingedeeld
overeenkomstig de Vlaremwetgeving (decreet 28 juni 1985 met latere
wijzigingen). Indien een vestigingseenheid werd ingedeeld volgens
verschillende klassen van hinderlijkheid, wordt de hoogste graad van
hinderlijkheid weerhouden voor het bepalen van het belastingtarief.
Artikel 6 – Belastingplichtige
De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of de vennootschap die op 1
januari van het aanslagjaar één of meerdere vestigingseenheden voor het
uitoefenen van een bedrijfsactiviteit gebruikt of tot gebruik voorbehoudt.
Artikel 7 – Verminderingen en vrijstellingen
§ 1. Verminderingen
A. Er wordt 50 % vermindering van de toepasselijke belastingaanslag
verleend indien de bedrijfsactiviteit in bijberoep wordt uitgeoefend. Dat de
bedrijfsactiviteit wordt uitgeoefend in bijberoep moet blijken uit een attest
van een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, dat betrekking
heeft op het aanslagjaar.
B. Er wordt 50 % vermindering van de toepasselijke belastingaanslag
verleend aan gepensioneerden, die nog bijkomend een zelfstandige
activiteit uitoefenen.
C. Er wordt 50 % vermindering van de toepasselijke belastingaanslag
verleend aan degenen die het bewijs kunnen voorleggen dat zij
gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering
voor geneeskundige verzorging.
D. Bedrijven die in klasse één of twee worden gecatalogeerd, enkel
omwille van de plaatsing van hun energiebesparende en
milieuvriendelijke verwarming zoals warmtepompen,
warmtekrachtkoppelingen, warmtenetten,… en niet omwille van hun
bedrijfsactiviteit, worden belast volgens de tarieven van klasse drie.
E. Er wordt 50 % vermindering van de toepasselijke belastingaanslag
verleend aan belastingplichtigen die een Corona compensatiepremie
ontvingen van de Vlaamse Overheid
F. Voor belastingplichtigen die noch een Corona compensatiepremie
noch een Corona hinderpremie ontvingen wordt het tarief verminderd tot
40 euro.
§ 2. Vrijstellingen
A. Er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor de
vestigingseenheden van scholen en zorginstellingen (ziekenhuizen,
rusthuizen, kinderdagverblijven, zorgbedrijven).
B. Er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor de
welzijnsvereniging.
C. Er wordt vrijstelling van de belasting verleend aan natuurlijke personen
die tewerkgesteld zijn onder het statuut van zelfstandige helper bij een
ander natuurlijk persoon, die zelf belastingplichtig is.
D. Er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor nieuwe
vestigingseenheden, die in klasse 3 en zonder graad van hinderlijkheid
worden gecatalogeerd. Deze vrijstelling geldt gedurende drie jaar vanaf 1
januari volgend op de aanvang van de exploitatie. Een vestigingseenheid
wordt slechts als een nieuwe vestigingseenheid aangezien als de
exploitatie aangevangen werd vanaf 01-01-2020.
E. Er wordt vrijstelling van de belasting verleend per nieuwe bijkomende
vestigingseenheid van een zelfde bedrijf op ons grondgebied. Deze
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vrijstelling geldt gedurende drie jaar vanaf 1 januari volgend op de
aanvang van de exploitatie. Een vestigingseenheid wordt slechts als een
nieuwe vestigingseenheid aangezien als de exploitatie aangevangen
werd vanaf 01-01-2020.
F. Er wordt een vrijstelling van de belasting verleend aan de vzw’s.
G. Er wordt een vrijstelling van de belasting verleend aan de
belastingplichtigen die verplicht dienden te sluiten en hiervoor een
Corona hinderpremie ontvingen van de Vlaamse Overheid.
Artikel 8 – Invordering van de belasting
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat door het college van
burgemeester en schepenen wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
Artikel 9
Dit kohier wordt vastgesteld op volgende wijze:
a) overeenkomstig het kohier van de Algemene Provinciale Belasting op
de Bedrijven;
b) voor de Corona hinderpremie en de Corona compensatiepremie wordt
de lijst van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen)
ter controle gehanteerd
Artikel 10 – Betaling van de belasting
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet.
Artikel 11 - Bezwarenprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester
en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend
en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn
vertegenwoordiger en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingschuldige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van de feiten en de middelen.
Artikel 12
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 13
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

19. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op terreinen voor openlucht
recreatieve verblijven

Inleiding

Maaike De Rudder
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Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 12 december 2019 een belasting te
heffen op de vergunde terreinen voor openlucht recreatieve verblijven ten
laste van de uitbater, aanslagjaar 2020.
• De werkgroep Corona heeft voorgesteld om deze belasting te halveren.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de financiële toestand van de gemeente;
• het is wenselijk de belasting aan te passen volgens het voorstel van de
werkgroep Corona;
• hiervoor de belasting gestemd op 12 december 2019 in te trekken en de
gewijzigde belasting goed te keuren.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019, houdende heffing van
een belasting op de vergunde terreinen voor openlucht recreatieve
verblijven ten laste van de uitbater, aanslagjaar 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 december 2019 betreffende de
gemeentebelasting op terreinen voor openlucht recreatieve verblijven in te
trekken.
Artikel 2
Voor het aanslagjaar 2020 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting
geheven op de vergunde terreinen voor openlucht recreatieve verblijven,
zoals bedoeld in art 2,2° van het decreet van 5 februari 2016 betreffende de
toeristische logies. Onder de term “terrein voor openlucht recreatieve
verblijven waarop door toeristen gekampeerd of verbleven wordt of dat
daarvoor bestemd of ingericht is.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die
exploitant van het vergund terrein voor openlucht recreatieve verblijven is.
Artikel 4
De belasting wordt vastgesteld op 16,50 EUR per plaats bestemd voor het
verblijf op de kampeerterreinen volgens de maximaal toegelaten en in de
vergunning vermelde bezetting.
Artikel 5
De belasting ingevorderd door een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6
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De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester
en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk en gemotiveerd ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen, Burgemeester Omer
De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het wordt
gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van feiten en middelen.
Artikel 7
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 8
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

20. - Financiën - Financiën - Retributie op afgifte van exploitatievergunningen voor
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 12 december 2019 een belasting te
heffen op de afgeleverde vergunningen voor exploitatie van taxidiensten,
aanslagjaar 2020.
• De werkgroep Corona heeft voorgesteld om deze belasting te halveren.
• Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31
december 2025 wordt een éénmalige retributie ingevoerd voor de aflevering
van de bestuurderspas individueel bezoldigd personenvervoer.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de financiële toestand van de gemeente;
• het is wenselijk de belasting aan te passen volgens het voorstel van de
werkgroep Corona;
• hiervoor de belasting gestemd op 12 december 2019 in te trekken en de
gewijzigde belasting goed te keuren;
• het is wenselijk om de belasting om te zetten in retributie;
• vanaf 1 juli 2020 verplicht de Vlaamse Overheid kandidaat-bestuurders om
een bestuurderspas aan te vragen. De bestuurderspassen zijn steeds
geldig voor het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest;
• bij verlies, of wanneer men naar een andere gemeente verhuist, moet men
een nieuwe pas aanvragen;
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• de Vlaamse Overheid legde het tarief voor de bestuurderspas vast op
eenmalig 20 euro, jaarlijks geïndexeerd.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019, houdende heffing van
een belasting op afgifte van exploitatievergunningen voor taxidiensten,
aanslagjaar 2020.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van
Vlaanderen en wijziging van het decreet van 8 mei 2009;
• het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
• het decreet individueel bezoldigd personenvervoer van 20 maart 2019;
• het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden
voor het individueel bezoldigd personenvervoer van 26 november 2019.

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 december 2019 betreffende de
gemeentebelasting op afgifte van exploitatievergunningen voor taxidiensten
en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder in te trekken.
Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december
2020 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie ingevoerd op het
afleveren of hernieuwen van een exploitatievergunning voor taxidiensten en
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en voor de
aflevering van de bestuurderspas individueel bezoldigd personenvervoer.
Hierbij wordt uitsluitend de toestand op 1 januari 2020 in aanmerking
genomen.
Artikel 3
De retributie is niet verschuldigd voor weigeringsbesluiten.
Artikel 4
Vergunning:
De retributie bedraagt 125 euro per vergund voertuig.
Bestuurderspas:
De retributie voor de aflevering van de bestuurderspas individueel bezoldigd
personenvervoer bedraagt éénmalig 20 euro per aflevering aan de aanvrager.
Op 1 januari van ieder jaar worden de tarieven aangepast volgens de
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Artikel 5
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon
die de aanvraag heeft ingediend. Hierbij wordt uitsluitend de toestand op 1
januari 2020 in aanmerking genomen.
Artikel 6
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De retributie dient betaald te worden binnen 30 dagen na ontvangst van de
invordering door de gemeente.
Artikel 7
In geval van betwisting is de burgerlijke rechtbank bevoegd.
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen kan de financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen,
geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en
schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaarderexploot.
Artikel 8
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 9
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

21. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van
niet-geadresseerd reclamedrukwerk, kranten, catalogi en gelijkgestelde producten aanslagjaar 2020

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 12 december 2019 een belasting te
heffen op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk, kranten, catalogi en gelijkgestelde producten,
aanslagjaar 2020.
• De partij-overschrijdende werkgroep Corona heeft voorgesteld om de
belasting voor kleine oplagen vrij te stellen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de financiële toestand van de gemeente;
• het is wenselijk de belasting aan te passen volgens de voorstellen van de
werkgroep Corona;
• hiervoor de belasting gestemd op 12 december 2019 in te trekken en de
gewijzigde belasting goed te keuren.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019, houdende heffing van
een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk, kranten, catalogi en gelijkgestelde producten, aanslagjaar
2020.

Wetten

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

• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 12 december 2019 betreffende de
belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk, kranten, catalogi en gelijkgestelde producten in te trekken.
Artikel 2
Voor het aanslagjaar 2020 een gemeentebelasting te heffen op de
verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde
producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de
openbare weg worden verspreid. Collectieve adresaanduiding per straat of
gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd.
Artikel 3
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan:
Alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden die
diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.
De opsomming is niet limitatief.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de uitgever, of bij ontstentenis ervan, door
de drukker, of bij ontstentenis ervan, de verdeler. Als de uitgever, de drukker,
noch de verdeler gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke
persoon of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem
het niet-geadresseerd drukwerk wordt gevoerd.
Artikel 5
Indien het drukwerk uit slechts één vel bestaat dat in open formaat niet groter
is dan A3 (lengte > 420 mm of breedte > 297 mm) dan wordt de belasting
vastgesteld op 0,01 EUR/exemplaar met een minimum aanslag van 50 EUR
per bedeling.
In alle andere gevallen zonder vrijstelling bedraagt de belasting 0,02
EUR/exemplaar met een minimum aanslag van 100 EUR per bedeling.
Artikel 6
Van de belasting wordt vrijgesteld:
- verspreiding van éénbladig drukwerk kleiner of gelijk aan A4-formaat;
- verspreiding van meervoudig drukwerk waarbij dit drukwerk kleiner of
gelijk is aan 4 pagina’s A4-formaat;
- de door de gemeente Sint-Gillis-Waas erkende socio-culturele
- organisaties, sportorganisaties, vormings- en onderwijsinstellingen en
middenstandsorganisaties;
- bedeling van reclamedrukwerk dat verspreid wordt door handelaars
die geconfronteerd worden met openbare werken voor hun
handelszaak waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is. De
vrijstelling moet aangevraagd worden ten laatste 14 kalenderdagen
voor de verspreiding van het reclamedrukwerk bij het college van
burgemeester en schepenen;
- drukwerk van politieke partijen;
- niet-geadresseerd reclamedrukwerk van andere overheden.
Artikel 7
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De belastingplichtige is gehouden ten laatste 24 uren vooraf aan de
verspreiding het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens ter beschikking te stellen. Voor de periodieke verspreiding mag de
aangifte vooraf gedaan worden voor een periode van hoogstens 12 maanden.
Artikel 8
- Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of
bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar
en beroep.
- Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 6
vastgestelde termijn wordt medegedeeld, wordt de belasting
ambtshalve berekend volgens het aantal brievenbussen op 1 januari
van het aanslagjaar, opgedeeld per deelgemeente, volgens opgave
van bpost.
- Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de
belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze
procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de
wijze van bepalingen van deze elementen en het bedrag van de
belasting.
- De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen
volgend op de datum van de verzending van de betekening om zijn
opmerkingen voor te dragen.
Artikel 9
De overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt
verhoogd met 100%. Het bedrag van de verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 10
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier, dat periodiek
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen. Het bedrag moet betaald worden binnen twee
maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 11
Het bezwaar moet schriftelijk en tevens gemotiveerd ingediend worden bij het
college van burgemeester en schepenen, Burgemeester Omer De Meyplein
1, 9170 Sint-Gillis-Waas binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Het
wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger
en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingschuldige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van feiten en middelen.
Artikel 12
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 13
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

22. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting op het tijdelijk privatiseren van het
openbaar domein - aanslagjaar 2020

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 12 december 2019 tot de
vaststelling van een belastingreglement op de tijdelijke privatisering van het
openbaar domein van het aanslagjaar 2020.
• De partij-overschrijdende werkgroep Corona heeft voorgesteld de belasting
op het tijdelijk privatiseren van het openbaar domein voor 2020 niet te
heffen voor het uitstallen van koopwaren, mobiele verkooppunten en
terrassen en enkel een belasting te heffen voor werfinstallaties en
containers.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• financiële toestand van de gemeente;
• het is wenselijk de belasting aan te passen volgens de voorstellen van de
werkgroep Corona;
• hiervoor de belasting gestemd op 12 december 2019 op te heffen vanaf 11
september 2020 en de aanpassingen te laten ingaan vanaf 11 september
2020.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019, houdende vaststelling
belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, aanslagjaar
2020.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• de wet van 25 juni 1993, gewijzigd door de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli
2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante- en
kermisactiviteiten;
• het algemeen gemeentelijk politiereglement (met toepassing van
gemeentelijke administratieve sancties);
• besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de bepaling
van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 12 december 2019 betreffende de
belasting op het tijdelijk privatiseren van het openbaar domein opheffen.
Artikel 2
Voor het aanslagjaar 2020 een gemeentebelasting te vestigen op de tijdelijke
privatisering van het openbaar domein zoals hierna bepaald.
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Artikel 3
De privatisering van het openbaar domein kan geschieden naar aanleiding
van:
§1 – A. Het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere
werken zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, e.a.:
- Door het plaatsen of laten plaatsen van bouwmaterialen, kranen,
steigers, constructies voor steenvang, afbraakmaterialen, e.a., al of
niet afgebakend door een afsluiting, schutting of schutsel.
- Door het gebruik van een al of niet mobiele werf, waaronder o.a. wordt
verstaan vrachtwagens, bestelwagens, e.a. die dienst doen voor de
opstapeling of verwerking van materialen, nodig voor de bouw-,
onderhouds-, instandhoudings- en andere werken.
- Door het oprichten van loodsen, containers nodig zowel als tijdelijke
vervanging van het gebouw waaraan de werken worden uitgevoerd,
als voor de bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken
zelf.
Hierna genoemd “werfinstallaties”.
B. Door het plaatsen of laten plaatsen van een container, een
vrachtwagen of aanhangwagen, of gelijkaardige, hoofdzakelijk
bestemd voor het opladen van afbraakmaterialen of verwerking ervan.
Hierna genoemd “containers”.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de aanvrager. Elke aanvraag alsook elke
wijziging moet schriftelijk ingediend worden bij het gemeentebestuur SintGillis-Waas, afdeling Wegen en Water, Burgemeester Omer De Meyplein 1,
9170 Sint-Gillis-Waas.
Artikel 5
De belasting voor de privatisering van het openbaar domein wordt als volgt
vastgesteld:
§1 A.– Werfinstallaties
0,50 EUR/dag/m²
§1 B. – Containers
15,00 EUR per container voor de eerste drie dagen
5,00 EUR per container per dag vanaf de vierde dag
§2 - Het totaal bedrag van de belasting, dat voortkomt uit dit
belastingreglement, wordt begrensd tot maximum 3.000,00 EUR per
belastingplichtige, per locatie, per aanslagjaar.
Artikel 6
Er wordt een vrijstelling voorzien voor de sociale huisvestingsmaatschappijen
voor inname openbaar domein voor de plaatsing van werfinstallaties.
Er wordt een vrijstelling voorzien voor uitzonderlijke gevallen zoals:
- brand of andere natuurfenomenen wanneer het privatief gebruik van
het openbaar domein rechtstreeks gerelateerd is aan een brand of
andere vormen van ramp of tegenspoed;
- werken aan gebouwen van erediensten, verenigingen en aan
gemeentelijke gebouwen;
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-

de aanvrager die gebruikt maakt van het openbaar domein dat
voorheen zijn eigendom was maar thans getroffen wordt tot kosteloze
grondafstand.

Artikel 7
In geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige gegevensverstrekking bij
aanvraag om toelating vanwege de belastingplichtige of bij gebrek aan
aanvraag om toelating wordt de belasting ambtshalve geheven.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd door een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 9
Het bezwaar moet schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college
van burgemeester en schepenen, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170
Sint-Gillis-Waas binnen een termijn van 3 maand vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Het wordt
gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de
belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- de aard van de belasting, het aanslagjaar, het voorwerp van het
bezwaarschrift;
- de motivatie: een opgave van feiten en middelen.
Artikel 9
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 10
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 paragraaf 3 aan
artikel 5 in het besluit: “§3 - Containers voor de opvang en hergebruik van
bronbemalingswater worden vrijgesteld”:
Bij algemeenheid van stemmen
Stemming over het punt “Gemeentebelasting op het tijdelijk privatiseren van
het openbaar domein – aanslagjaar 2020”:
Bij algemeenheid van stemmen

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Een puur technische opmerking – ook bij mijn eigen punt gaat de opsomming soms de mist
in: bij artikel 5 staat er §5 – dat zal §2 moeten zijn.
Met N-VA hadden we voorgesteld om aan werven waar water wordt opgepompt een
container of dergelijke te kunnen plaatsen en het water op te vangen zodat dit kan
hergebruikt worden voor landbouwers, besproeiingen en dergelijke meer.
Als we in dit belastingreglement opnemen om dergelijke containers vrij te stellen van
belasting op privatisering openbaar domein want als je aan een bouwwerf zo’n tankkar van
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een landbouwer zou zetten, dan moet hij dat aanvragen maar dan zou hij ook een tijdelijke
privatisering moeten vragen en dus moeten betalen.
We zouden daarom graag een amendement toepassen – een §3 toevoegen:
“Containers voor de opvang en hergebruik van bronbemalingswater worden vrijgesteld.”
Dat is dus een vrijstelling van de belasting maar geen vrijstelling om een aanvraag in te
dienen. Het moet nog steeds veilig zijn.

23. - Financiën - Financiën - Meerjarenplan - lijst toelagen 2020

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De partij-overschrijdende Corona werkgroep stelt voor om gezinnen,
verenigingen, scholen via een extra toelage te ondersteunen als volgt:
• Elk gezin krijgt een aankoopcheque die besteed kan worden in onze
gemeente bij de lokale handelaars, horecazaken, verenigingen, scholen,
bedrijven… Elk gezinshoofd krijgt 10 euro en elk bijkomend gezinslid krijgt 5
euro. Kwetsbare gezinnen krijgen via het Welzijnshuis extra aankoopbonnen
(5 euro per persoon extra). Het betreft ook personen met Verhoogde
Tegemoetkoming, Omnio-statuut 2020 of een gezinslid die een zelfstandige
beroepsactiviteit niet heeft kunnen uitvoeren en daarvoor een hinderpremie of
compensatiepremie heeft gekregen sinds 13 maart 2020.
• Gezinnen met gezinslid met een door het VAPH erkende beperking, krijgen
per gezin 50 euro.
• Erkende verenigingen die in 2020 reeds een subsidie ontvingen en die enige
impact hebben gekend van corona, krijgen een dubbele subsidie. … Voor
sportverenigingen die zowel een jeugdsporttoelage als een basissubsidie
ontvangen, krijgen deze 30% extra op hun jeugdsporttoelage en 70% extra
op hun gewone basissubsidie.
• Alle scholen van het vrije net en het gemeenschapsonderwijs ontvangen een
extra bijdrage van 8 euro per leerling om de extra kosten door corona mee te
dragen.
• Alle oudercomités ontvangen een bijdrage van 5 euro per leerling extra
• De vzw’s, die als enige activiteit het uitbaten van een zaal die beschikbaar
wordt gesteld aan o.a. het verenigingsleven, ontvangen 60% van de gederfde
inkomsten van de verhuurinkomsten van de zaal voor boekingen die werden
geannuleerd omwille van de coronamaatregelen.
• Om de beperking van de capaciteit van de zaal tot ongeveer 75 zitplaatsen
toch nog van een aantrekkelijk en betaalbaar cultureel programma te
voorzien in ons gemeenschapscentrum wordt een bedrag van 35 000 euro ter
beschikking gesteld.

Verantwoording

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

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing meerjarenplan;
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• lijst aanpassing van de toelagen dienstjaar 2020.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De lijst van de toelagen voor het dienstjaar 2020 wordt vastgesteld.
Artikel 2
De nodige kredieten voorzien bij de aanpassing van het meerjarenplan 20202025.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

24. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Afschaffing gedeelte voetweg 15 Bakkersdreef Sint-Pauwels - definitieve vaststelling

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad heeft op 7 mei 2020 de gedeeltelijke afschaffing van
voetweg 15 voorlopig vastgesteld.
• Het voetwegdeel (Bakkersdreef), dat naar de Zandstraat loopt, ligt op
private eigendom, percelen zijn kadastraal gekend als Sint-Gillis-Waas, 4de
afdeling, sectie B nr. 330 A + 333N.
• Het college van burgemeester en schepenen werd gelast een openbaar
onderzoek te organiseren gedurende 30 dagen.
• Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van vrijdag 5 juni 2020 tot
maandag 6 juli 2020.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Het algemeen belang wordt niet geschonden.
• Het opheffingsvoorstel is voldoende gemotiveerd.
• De verkeersveiligheid wordt niet gewijzigd.
• De actuele ontsluitingsfunctie van de gemeenteweg op het perceel 330 A
wordt behouden en de behoeften van de toekomstige generaties worden
gevrijwaard.
• De deputatie heeft op 2 juli 2020 een gunstig advies geformuleerd.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de gemeenteraadsbeslissing van 7 mei 2020 tot voorlopige goedkeuring
van de afschaffing van een gedeelte van voetweg 15;
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• de plannen voor de uitbreiding van GLS De Zandloper goedgekeurd in de
zitting van 7 mei 2020;
• het opmetingsplan opgemaakt door landmeter Rudiger Motyka op 30 maart
2020 (zitting 7 mei 2020);
• de bekendmaking van het openbaar onderzoek dat werd aangekondigd
door:
- aanplakking aan gemeentehuis;
- aanplakking ter plaatse;
- brieven aan aangelanden;
- brief aan De Lijn;
- brief aan departement Mobiliteit en Openbare werken;
- brief aan Deputatie;
- bericht in Staatsblad op 2 juni 2020;
• het proces verbaal van opening van onderzoek;
• het proces verbaal van sluiting van het onderzoek waarbij werd vastgesteld
dat er geen bezwaren werden geformuleerd;
• besluit van de deputatie van 2 juli 2020 waarbij het voorlopig vastgestelde
grafisch plan gunstig wordt geadviseerd.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• de bepalingen van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de
gemeentewegen.

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het proces verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek
waarbij werd vastgesteld dat geen bezwaren werden ingediend.
Artikel 2
De afschaffing van gedeelte van voetweg 15, waarvan het grafisch plan werd
opgemaakt door landmeter Rudiger Motyka op 30 maart 2020, definitief
vaststellen.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

25. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Ruil grond Koning Boudewijnlaan tussen
Woonanker Waas en gemeente

Inleiding

Harry De Wolf

Situatieschets

• De gemeente heeft op 19 december 2016 een omgevingsvergunning
verleend aan Waasse Landmaatschappij voor het bouwen van 3 sociale
koopwoningen, Koning Boudewijnlaan 32 A, B en C.
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• Om toegang te verschaffen tot deze woningen, is het aangewezen om
grond te ruilen tussen de gemeente en Woonanker Waas.
• Beide comparanten zijn een openbare instelling en verklaren dat deze ruil
geschiedt voor algemeen nut.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Een perceel openbaar domein, lot B op plan, wordt geruild met lot A,
eigendom van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen (later
gefuseerd met overgang van patrimonium naar Woonanker Waas).
• Lot A is onderdeel van kadastraal perceel, 4de afdeling, sectie B, 1282 H2
en bevindt zich voor de garage van de woning Koning Boudewijnlaan 34.
• Lot B is onderdeel van het openbaar domein en bevindt zich voor de
woningen Koning Boudewijn 30 en 32.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• opmetingsplan, opgemaakt door landmeter Rudiger Motyka op 5 maart
2019;
• ontwerpakte opgemaakt door Vlaams commissaris bij de afdeling
Vastgoedtransacties.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Ruilen van grond tussen Woonanker Waas en gemeente, waarbij lot A,
onderdeel van kadastraal perceel 4de afdeling, sectie B, 1282 H2 wordt
geruild met lot B, onderdeel van openbaar domein ter hoogte van de
woningen Koning Boudewijnlaan 30 en 32.
Artikel 2
De aktekosten worden betaald door de gemeente.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen machtigen om de akte te
verlijden.
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 Denis D’hanis:
We gaan dit punt goedkeuren maar het was ons aanvankelijk niet duidelijk wat precies
geruild wordt en waarom. We zijn dan ook ter plaatse gegaan en hebben navraag gedaan bij
Woonanker.
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Ik ben blij dat schepen De Wolf nu spreekt over die voortuin want daar gaat het over – die is
nu openbaar domein en die wordt geruild met Woonanker.
Dat zijn twee vliegen in één klap die we slaan: enerzijds de toegankelijkheid van de
woningen en anderzijds de eigendom van die voortuin.

26. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Toetreding Regionaal Landschap ScheldeDurme - goedkeuring

Inleiding

Herwin De Kind

Situatieschets

• Het Natuurdecreet van 1997 creëerde een wettelijk kader voor de regionale
landschappen in Vlaanderen. In heel Vlaanderen zorgen inmiddels 16
regionale landschappen (RL) voor samenwerking en terreinrealisaties op
vlak van natuur, landschap, streekbeleving en landschappelijk erfgoed. Ze
doen dat door een structurele samenwerking te organiseren tussen
overheden (provinciebestuur, gemeenten) en organisaties die actief zijn in
de sectoren natuur, landbouw, recreatie en toerisme.
• In 2006 startte het Regionaal Landschap Schelde-Durme zijn werking. In
2009 werd die door de Vlaamse overheid erkend (en betoelaagd) en nam
het RLSD zijn intrek in de kantoren in Dendermonde. Inmiddels zijn deze
ondergebracht in de gebouwen van het vroegere gemeentehuis van
Wetteren.
• Het Regionaal Landschap Schelde-Durme was van oorsprong actief in 10
gemeenten die gelegen zijn langs de Schelde van Melle/Destelbergen tot
aan de monding van de Durme in Temse/Hamme. Mettertijd heeft het zijn
werkingsgebied echter verruimd. Momenteel zijn 22 gemeenten
aangesloten, waaronder bv. Sint-Niklaas, Aalst en Lebbeke die noch langs
de Schelde, noch langs de Durme gelegen zijn. De ambitie van de provincie
Oost-Vlaanderen als belangrijkste financier van het regionaal landschap, is
om de werking van de drie Oost-Vlaamse organisaties gebiedsdekkend te
maken voor de gehele provincie.
• Naast het provinciebestuur en de aangesloten gemeenten zijn ook 16 lokale
natuurverenigingen en 10 verenigingen uit de sectoren landbouw, recreatie,
toerisme en wildbeheer aangesloten bij het Regionaal Landschap ScheldeDurme.
• De gemeenten krijgen toegang tot het aanbod van het regionaal landschap
via een lidmaatschapsbijdrage van 0,37 euro/inwoner/jaar. Voor Sint-GillisWaas zou dit neerkomen op ongeveer 7.200 euro/jaar. Wanneer de
gemeente beroep wil doen op specifieke diensten staat daar uiteraard nog
een aparte – maar sterk gereduceerde - prijs tegenover.
• Voorgesteld wordt om als gemeente toe te treden tot het Regionaal
Landschap Schelde-Durme. Op 22 juni 2020 besliste de algemene
vergadering om op voorstel van de Raad van Bestuur de gemeente SintGillis-Waas als nieuw lid van het Regionaal Landschap Schelde-Durme te
aanvaarden.
• De jaarlijkse ledenbijdrage wordt pas verschuldigd vanaf 2021, wanneer de
gemeente ten volle op de dienstverlening van het regionaal landschap
beroep zal kunnen doen.
• Er zal een aanwervingstraject opgestart worden om bijkomend personeel te
voorzien voor de basisondersteuning inzake natuur- en landschapswerking.
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Naast Sint-Gillis-Waas aanvaardde de algemene vergadering immers ook
de gemeente Lokeren als nieuw lid, wat tot een aanzienlijke bijkomende
belasting van de medewerkers zal leiden.
• Als werkend lid kan Sint-Gillis-Waas een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger aanduiden in de algemene vergadering van het Regionaal
Landschap Schelde-Durme. Deze aanduiding is het voorwerp van een
aparte raadsbeslissing.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Actieplan GGZ012 van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 wordt als
volgt gedefinieerd: ‘Samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme
en met de lokale natuur- en milieuverenigingen versterken we de natuur en
de natuurbeleving.’
• De aansluiting bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme is een logische
voorwaarde om dit actieplan gestalte te kunnen geven.
• De werking van het Regionaal Landschap Schelde-Durme bestaat uit vier
pijlers: geïntegreerde gebiedsgerichte projecten, algemene projecten,
natuurprojecten en erfgoed.
• Op het vlak van erfgoed biedt de dienstverlening van het regionaal
landschap weinig meerwaarde, omdat ze vergelijkbaar is met de
dienstverlening waarop we vandaag reeds via Erfpunt Waasland een
beroep kunnen doen.
• In wat volgt, gaan we kort in op de andere drie pijlers van het aanbod.
• Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten
Het gaat om projecten waarbij op bovenlokaal vlak een samenwerking
wordt aangegaan tussen de verschillende werkvelden die het regionaal
landschap probeert te verenigen: natuurontwikkeling, landbouw en
recreatie.
Gelet op het gebiedsgerichte karakter van deze projecten, is het logisch
dat er in Sint-Gillis-Waas momenteel nog geen projecten lopende zijn.
Wel vermelden we dat reeds een paar jaar geleden de Molenbeek - die de
grens vormt tussen Sint-Niklaas, Stekene en Sint-Gillis-Waas – door de
provincie en het regionaal landschap naar voor geschoven werd als
mogelijkheid voor een project ‘gestroomlijnd landschap’. Daarbij probeert
men langs waterlopen van 2de categorie de principes van het
geïntegreerd waterbeheer toe te passen, gekoppeld aan de uitbouw van
wandelroutes, zitplaatsen,…
• Algemene projecten
Uit het ruime aanbod van het RL lijken alvast deze projecten
perspectieven te bieden voor Sint-Gillis-Waas:
- Agro Meets Nature
Project waarbij landbouwers actief blijven/worden in zones die ingekleurd
worden als natuurgebied, door het inzetten van specifieke rassen.
- Houtzoekers
Het regionaal landschap heeft een pool uitgebouwd van 900 vrijwilligers
die ingeschakeld kunnen worden voor het knotten van bomen en
houtkanten; het gekapte hout kunnen ze mee naar huis nemen.
- Reglement Kleine Landschapselementen
Het regionaal landschap maakte een modelreglement voor de
subsidiëring van de aanleg en/of het onderhoud van kleine
landschapselementen. Tien gemeenten keurden dit reglement inmiddels
goed en ondersteunen op die manier het knotten van bomen, het
onderhoud van poelen, het beheer van hoogstamboomgaarden, e.d.m.
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- Trage wegen
Het regionaal landschap stelt samen met de gemeente en met een ruime
participatie van de burgers een trage wegenplan op. Omdat de provincie
de subsidiëring van dit initiatief vanaf 2022 wenst stop te zetten en de
agenda van het RLSD reeds vol zat in 2020, heeft de gemeente SintGillis-Waas – in overleg met het RLSD en met de provincie - beslist om
voor de opmaak van een trage wegenplan ondersteuning te zoeken bij de
vzw Trage Wegen; de andere partner van de provincie in dit project.
Het regionaal landschap zal wel een adviserende en ondersteunende rol
kunnen spelen in de uitvoering van het trage wegenplan, waarbij de
gemeente voor de herwaardering van trage wegen een 40%-subsidie voor
de (her)inrichting van trage wegen kan aanvragen bij het provinciebestuur,
naast een 60%-tussenkomst voor de opmaak van een trage wegenkaart
en voor het aanbrengen van bewegwijzering.
• Natuurprojecten
Dit omvat een zeer breed scala aan dienstverlening en projecten, waarvan
we bij wijze van voorbeeld vermelden:
- Fauna-akkers
Het inzaaien van deze akkers met mengsels van akkerkruiden, grassen
en oude landbouwgewassen met als doel meer biodiversiteit en ook meer
bejaagbaar wild.
- Natuurloket
In het natuurloket kunnen besturen, burgers en verenigingen terecht voor
gespecialiseerde (gratis) adviezen m.b.t. het ecologisch beheer van hun
weilanden, poelen, boomgaarden,…
- Speelbossen/speelnatuur
Het regionaal landschap geeft advies aan gemeenten, jeugdverenigingen,
scholen, particulieren,… voor de inrichting van natuurlijke en in het
landschap geïntegreerde speelterreinen en spelelementen.
- Poelenproject
Het regionaal landschap onderhoudt of graaft via een raamcontract met
een gespecialiseerde aannemer elk jaar een 30-tal poelen, die een ideaal
biotoop zijn voor diverse dier- en plantensoorten.
- Soortenbescherming
De provincie Oost-Vlaanderen heeft een aantal soorten (uilen, libellen,
amfibieën,…) aangeduid die bijzondere en prioritaire
beschermingsmaatregelen vereisen. Jaarlijks stelt de provincie via het
regionaal landschap 20.000 euro ter beschikking om samen met de
Natuurpunt-afdelingen projecten op te zetten om deze soorten te
beschermen en te stimuleren.
• Eens de gemeente aangesloten is bij het Regionaal Landschap ScheldeDurme, willen we in overleg met de plaatselijke natuur- en
milieuverenigingen en met de landbouwsector nagaan op welke aspecten
van de dienstverlening we voor Sint-Gillis-Waas willen inzetten. Afhankelijk
van de opties kunnen daarbij ook andere actoren geraadpleegd en
betrokken worden (jeugdverenigingen, wandelsporters,
jachtverenigingen,…).

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad beslist dat de gemeente Sint-Gillis-Waas toetreedt tot het
Regionaal Landschap Schelde-Durme.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking onmiddellijk na de goedkeuring ervan.
Artikel 3
De nodige kredieten voorzien bij de aanpassing van het meerjarenplan 20202025.
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:
Als we kijken wat de regionale landschappen allemaal doen, dan vraag ik dat we als
gemeentebestuur duidelijkheid houden in wie nu wat doet: we hebben projecten met
Interwaas, we hebben de vzw Trage Wegen, de bosgroepen, de regionale landschappen, …
We moeten opletten dat we niet met iedereen iets doen en dan de totaliteit verliezen.
Het is goed dat we erbij aansluiten maar mijn oproep is dat we de taken die we geven aan de
ene of de andere heel zuiver houden en niet dat we verzanden in veel vergaderingen met
veel organisaties zonder dat er veel gebeurt.

27. - Interne Zaken - Personeel - Sectoraal akkoord 2020 - koopkrachtverhoging d.m.v.
(maaltijd)cheques

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen voorziet
in een koopkrachtverhoging voor het voltallige personeel met 1,1% vanaf 1
januari 2020.
• Zo moeten besturen die nog geen maaltijdcheque van 8 euro per gewerkte
dag geven, de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque verhogen met
100 euro/VTE, desgevallend (voor besturen die bijna aan het fiscaal
maximum zitten) beperkt tot de maximale werkgeverstussenkomst van 6,91
euro per dag.
• Daarnaast moeten besturen ook een koopkrachtverhoging van 200
euro/VTE vastleggen. Hiervoor hebben de besturen de keuze tussen
maaltijdcheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques, cadeaucheques
(lokale handelaarsbonnen) of consumptiecheques of een combinatie van
die cheques. De toekenning van deze cheques moet gebeuren met respect
voor de sociaalrechtelijke en fiscale regels.
• Aangezien maaltijdcheques niet met terugwerkende kracht kunnen worden
verhoogd, moeten de besturen voor de verhoging van de maaltijdcheques
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een eenmalig alternatief bepalen voor de voorbije maanden. Een van de
mogelijkheden hiervoor is de tijdelijke invoering van ecocheques, sport- en
cultuurcheques, cadeaucheques of gebruik te maken van de nieuwe
consumptiecheques.
• Deze cheques mogen niet gegeven worden in ruil voor een reeds bestaand
voordeel.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Het college van burgemeester en schepenen besliste op 28 oktober 2019
om de zichtwaarde van de maaltijdcheques te verhogen van 6 naar 7 euro
vanaf 1 januari 2020 en van 7 naar 8 euro op 1 januari 2022, bekrachtigd
door de gemeenteraad in zitting van 4 juni 2020 bij aanpassing van de
rechtspositieregeling.
• Door de verhoging met 1 euro vanaf 1 januari 2020 voldoet ons bestuur
(ruimschoots) aan het eerste engagement uit het sectoraal akkoord 2020
(100 euro/VTE), wat overeenkomt met 215 euro (215 werkdagen * 1
euro/VTE).
• Om verder te blijven voldoen aan het eerste engagement van het sectoraal
akkoord moet de zichtwaarde van de maaltijdcheques vanaf 1 januari 2021
8 euro bedragen. In het meerjarenplan werd deze verhoging pas voorzien
vanaf 1 januari 2022. Het is noodzakelijk om dit 1 jaar te vervroegen.
• 215-100 = 115: voor het tweede engagement (200 euro/VTE) is een
aanvulling nodig van 85 euro in cheques voor 2020 om te voldoen aan het
sectoraal akkoord.
• De voorkeur gaat naar de uitreiking van plaatselijke handelaarsbonnen of
ecocheques (beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 22
juni 2020).
• Informatie na 22 juni leert ons dat lokale handelaarsbonnen toegelaten zijn
tot een maximumbedrag van 40 euro. Ons bestuur reikt deze al uit aan het
begin van elk kalenderjaar in het kader van de hospitalisatieverzekering.
• Het college van burgemeester en schepenen besliste op 3 augustus 2020
de ecocheques aan te bieden. Een ecocheque is een voordeel dat aan de
werknemer wordt gegeven in de vorm van (eco)cheques waarmee de
werknemers producten en diensten met een ecologisch karakter kunnen
aankopen. Het totale bedrag van de ecocheques die de werkgever toekent,
mag niet groter zijn dan 250 euro per kalenderjaar en per werknemer, wat
dus voldoet aan de 85 euro per persoon.
• Deze voorgestelde koopkrachtverhogingen hebben een beperkte
budgettaire impact en komt ten goede van alle personeelsleden.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• beslissing college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 juni
2020 over koopkrachtverhoging voor het voltallige personeel in uitvoering
van het sectoraal akkoord 2020;
• beslissing college van burgemeester en schepen in zitting van 3 augustus
2020 over de keuze voor ecocheques;
• protocol van het vakbondsoverleg van 18 juni 2020.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
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• sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen van 8 april
2020, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 april 2020;
• ministeriële omzendbrief van 28 mei 2020.

Besluit

Artikel 1
Ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale
besturen:
- de zichtwaarde van de maaltijdcheque verhogen van 7 naar 8 euro
vanaf 1 januari 2021 (WG 6,91 + WN 1,09);
- voor het jaar 2020: elektronische ecocheques met een maximale
totale waarde van 85 euro voor elk personeelslid voorzien via de
huidige leverancier Edenred.
Artikel 2
Het nodige budget voor deze koopkrachtverhogingen voorzien in de
meerjarenplanning.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

Tussenkomst N-VA-raadslid Nico De Wert:
Ik had er een opmerking over gemaakt tijdens de commissie. Het stond er toch wat
ongelukkig i.v.m. die overbrugging die er moest gebeuren tussen januari en juni.
Ik snap dat je dat moet begroten – vandaar dat die 85 euro er stond maar de aanpassing is
gebeurd op onze vraag. Dus de toevoeging van “maximale” voor “totale waarde” is een
terechte wijziging.
Tussenkomst CD&V-raadslid Maaike De Rudder:
Ik herinner me dat ik nog moet antwoorden op collega Daniëls zijn vraag gesteld tijdens de
commissie i.v.m. wat we extra doen voor ons personeel.
Deze beslissingen (koopkrachtverhoging – cheques en tweede pensioenpijler) zijn opgelegd
maar het gaat dus ook over bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mensen die 6 maand in dienst zijn: hospitalisatieverzekering;
elke 2e maandag fruit op kantoor;
25 jaar dienst: geschenk;
ook bij huwelijken, geboortes, communies etc: cadeautjes en kaartjes;
bij indiensttreding: welkomstbrochure, badge, waterfles, gratis aansluiting bij
personeelsvereniging Carpe Diem;
aansluiting bij GSD en Plus Pas met allerlei voordelen;
verloren maandag – tijdens de eed aflegging – worstenbroodje of appelbol;
tijdens een hittegolf: ijsjes traktatie en extra water voorzien:
tijdens de koude maanden: technische dienst voorzien van soep
…
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Het gaat over allerlei zaken – we moedigen bv ook ons personeel aan om in het najaar een
griepvaccin te nemen. Er zijn maaltijdcheques, we dragen de kosten voor dienstreizen en
vormingen e.d.
Ook op de dag van de leerkracht en de dag van de schoonmaak wordt er een attentie
gegeven. Bij een overleden personeelslid voorzien wij ook een bloemstuk met een lint eraan.
Ook als een werknemer op pensioen gaat, dan geven wij cadeaubonnen met een fles
wijn/cava met twee glazen met ons logo op.
Dus we proberen op die manier ons goed personeel te behouden en op bepaalde manieren
te verwennen en het is soms met een klein extraatje dat je ze ook motiveert en daar werken
wij als gemeentebestuur graag aan mee.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Vanuit N-VA gaan we dit punt uiteraard steunen omdat het niet altijd evident is om als
kleinere gemeente goed personeel aan te trekken en te houden.
Nog 2 vragen want alles wat u opsomt, zijn terechte zaken. Het is langs de ene kant een
waardering maar het maakt ook dat werken leuk is – ik denk niet dat er iemand kiest voor de
gemeente omdat je op de 2e maandag fruit krijgt. Er zijn andere dingen die je over de lijn
trekken maar het is wel aangenaam dat er gratis fruit op het werk is.
Ik mis het meenemen van anciënniteit als mensen in dienst treden. Dat is ene die we extra
doen – dat is echt een geldelijke en die stond niet in uw overzicht.
Mijn vraag ging vooral over dat soort zaken - zijn er zo nog?
Tweede vraag: wat is de extra kost van de optrekking van de maaltijdcheques enerzijds en
van de elektronische ecocheque anderzijds?
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Het zijn de twee die ik graag wil weten dus de stijging van de zichtwaarde van de
maaltijdcheques en dat van 85 euro – ik vind het jammer dat het hier niet geweten is. We
vinden dit wel ok maar het is wel goed dat je weet wat het gaat kosten.
Wat u aanhaalt over de functioneringsgesprekken, u weet dat we daar bedenkingen bij
hadden of een functioneringsgesprek op zich motiverend is. Collega De Wert had daar
namens onze fractie voorgesteld om ambtenaren die in functioneren uitblinken – en we
weten dat er zo zijn op onze gemeente - dat zij dat ook zouden kunnen voelen door sneller
de sprong te kunnen maken in anciënniteit en/of schaal. Dat zij naast de wettelijke premies
ook vergoed zouden worden voor bv de overuren, het dag en nacht beschikbaar zijn etc.
28. - Interne Zaken - Personeel - Sectoraal akkoord 2020 - tweede pensioenpijler verhoging percentage

Inleiding

Maaike De Rudder
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Situatieschets

• Het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen voorziet
in een koopkrachtverhoging voor het voltallige personeel met 1,1% vanaf 1
januari 2020.
• Zo moeten besturen de minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van de
contractuele medewerkers optrekken naar 2,5% (of een gelijkwaardige
dekking voor besturen die werken met een kloofdichting).
• De gemeenteraad besliste in zitting van 12 december 2019 om de
pensioentoelage op te trekken van 1% naar 2% met ingang van 1 januari
2020 en naar 3% vanaf 1 januari 2021.
• Deze beslissing werd genomen in het kader van het creëren van een
financiële bonus door de federale overheid met een korting op de
responsabiliseringsbijdrage voor de besturen met een voldoende hoge
tweede pensioenpijler.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Om te voldoen aan het sectoraal akkoord 2020 dringt een nieuwe verhoging
zich sneller op.
• De verhoging dient met terugwerkende kracht te gebeuren. Dit kan door
middel van een inhaaltoelage.
• Het college van burgemeester en schepenen besliste op 22 juni 2020 om
de bijdragevoet van de tweede pensioenpijler te verhogen van 2% naar
2,5% vanaf 1 januari 2020 en dit aan de hand van een inhaaltoelage. De
beslissing om vanaf 1 januari 2021 te verhogen naar 3% blijft behouden
zoals voorzien.
• De meerkost van de verhoging naar 2,5% dient extra voorzien in de
meerjarenplanning.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• beslissing college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 juni
2020 over koopkrachtverhoging voor het voltallige personeel in uitvoering
van het sectoraal akkoord 2020:
• protocol van het vakbondsoverleg van 18 juni 2020.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen van 8 april
2020, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 april 2020;
• ministeriële omzendbrief van 28 mei 2020.

Besluit

Artikel 1
Ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale
besturen de bijdragevoet van de tweede pensioenpijler voor de contractuele
personeelsleden verhogen naar 2,5% vanaf 1 oktober 2020.
Artikel 2
Voor de periode 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020 een
inhaaltoelage aanvragen bij contracthouder Ethias om de 0,5% extra te
voorzien.
Artikel 3
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De verhoging naar 3% vanaf 1 januari 2021 behouden zoals voorzien in de
gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019.
Artikel 4
De meerkost van de tweede pensioenpijler aanpassen in de
meerjarenplanning.
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

29. - Interne Zaken - Onderwijs - Goedkeuring mandaat OVSG voor algemene
protocollen onderwijs

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie
naar een andere instantie of naar een externe overheid vereist een
protocol, gesloten tussen de betreffende instanties. Een protocol omvat
afspraken over het doeleinde van de gegevens, bewaartermijnen, …
Het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen doen veelvuldige dergelijke
mededelingen naar instanties zoals het Ministerie van Onderwijs en
Vorming (bv. AGODI), onderwijsinspectie, CLB, ondersteuningsnetwerk,
scholengemeenschap, LOP, De Lijn… en vice versa.
Deze mededelingen vloeien voort uit reglementaire bepalingen en hebben
aldus een wettelijke grondslag.
Het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en het GO!
Hebben in samenwerking met de Vlaamse toezichtcommissie algemene
protocollen ontwikkeld voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna
VTC), omwille van administratieve vereenvoudiging en
planlastvermindering. Deze protocollen gelden voor alle
onderwijsinstellingen en zijn conform de GDPR.
• Om dezelfde redenen wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure
waarbij de OVSG (elke andere onderwijskoepel) kunnen worden
gemandateerd om na de onderhandelingen zowel hun DPO (Data
Protection Officer of functionaris gegevensbescherming) het advies te laten
verlenen als het algemeen protocol te ondertekenen, in naam en voor
rekening van de schoolbesturen.
• Het afsluiten van algemene protocollen houdt in dat OVSG onderhandelt
voor het protocol, de DPO van OVSG een advies geeft en dat OVSG het
protocol ondertekent in naam en voor rekening van de schoolbesturen.
Na ondertekening door de (gemandateerde) partijen worden de algemene
protocollen gepubliceerd op de website van OVSG.
Het schoolbestuur heeft na de ondertekening van de (gemandateerde)
partijen drie maanden de tijd om alsnog het algemeen protocol te
verwerpen na een negatief advies van de eigen DPO (opt-out).
In de brief van OVSG worden alle principes van deze vereenvoudigde
procedure en mandatering uiteengezet, met inbegrip van de mogelijkheid
tot opt-out.
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In de brieven van de VTC (advies ref. VTC/O/2019/01 en ref.
VTC/A/2019/07) wordt deze werkwijze met een vereenvoudigde procedure
voor totstandkoming van algemene protocollen en bijbehorende
mandatering aan OVSG bevestigd.
Deze werkwijze werd tevens goedgekeurd in de Werkgroep
Informatieveiligheid VVSG van 25 november 2019.
Het schoolbestuur blijft als verwerkingsverantwoordelijke van de
onderwijsinstelling gebonden door de bepalingen opgenomen in het
protocol, inclusief de beveiligingsmaatregelen.
Het schoolbestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
aangemeld bij de VTC en beschikt over een goedgekeurd
informatieveiligheidsplan.
Het vermelde advies VTC ref. VTC/A/2019/07 wijst erop dat de betreffende
gegevensuitwisseling expliciet moet worden opgenomen in het register van
verwerkingsactiviteiten, met verwijzing naar de maatregelen die worden
voorzien in het algemeen protocol.
De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen
belasten met de beslissing over het al dan niet goedkeuren van het
algemene protocol en de verdere uitvoering indien van toepassing.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• OVSG kan enkel protocollen afsluiten voor lokale besturen die aan hen een
mandaat verlenen om namens en voor rekening van het lokale bestuur een
algemeen protocol te ondertekenen.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• begeleidende brief OVSG betreffende de mandatering;
• advies VTC/O/2019/01;
• advies VTC/A/2019/07;
• verklaring op eer met bijlage.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40;
• het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer, artikel 8.

Besluit

Artikel 1
Instemmen met het principe van de mandatering en de verklaring op eer.
Artikel 2
OVSG machtigen om te onderhandelen over het algemeen protocol.
Artikel 3
De DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten,
machtigen om het verplicht advies te verlenen.
Artikel 4
De algemeen directeur van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en
Gemeenten, machtigen om het protocol in naam en voor rekening van het
schoolbestuur te ondertekenen.
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Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen belasten met de beslissing over
het al dan niet goedkeuren van het algemene protocol en de verdere
uitvoering indien van toepassing.
Artikel 6
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

30. - Interne Zaken - Onderwijs - Samenwerkingsovereenkomst project Kunstkuur

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief
goedgekeurd in het Vlaams parlement. Hoofdstuk 8 van het nieuwe decreet
maakt het mogelijk om lokale samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen
het deeltijds kunstonderwijs en de basisscholen.
• Kunstkuur laat leerlingen in hun school het aanbod van deeltijds
kunstonderwijs ervaren. Kinderen en jongeren vinden vandaag niet de weg
naar het DKO omdat zij in een socio-economisch milieu leven waar
deelname aan een DKO-opleiding geen evidentie is. Het kan dienen als
hefboom voor een hoger welbevinden en een betere integratie van het kind
in de maatschappij.
• Academie Hamme diende een aanvraag in voor samenwerking met
gemeentelijke lagere school Zandloper, Zandstraat 16, 9170 Sint-GillisWaas. De subsidieaanvraag hiervoor werd inmiddels goedgekeurd.
• Enkele jaren geleden volgden een aantal leerkrachten van De Zandloper
het nascholingsproject muzische vorming van de academie van Hamme.
Deze samenwerking heeft een zeer goede indruk achtergelaten. Het
muzische kwam meer tot uiting, leerkrachten werden begeleid en groeiden
zienderogen in de muzische wereld. In dit project komen elk jaar andere
deeldomeinen aan bod zodat na drie jaar de leerkrachten muzisch sterker
zullen staan over de hele lijn. Regelmatige overleg- en evaluatiemomenten
zorgen ervoor dat er op maat wordt gewerkt en bevordert zo een goede
samenwerking. Voor het welslagen van het project en het bewaken van de
doelstellingen wil de directie een leerkracht DKO de opdracht geven om
samen de kwaliteitszorg van dit project op te nemen (uitvoeren enquêtes,
overleg doelgericht vorm geven, …).
• Ook de tweede vestiging GOM wordt mee betrokken in dit project. Twee
onderwijzers maken deel uit van de lokale fanfare. Zij hebben muziek in de
vingers maar op andere deeldomeinen kunnen zij zeker en vast
ondersteuning gebruiken.
• Kunstkuur omvat een 3-jarig project waarbij er een leerkracht DKO 7 uur
per week de leerkrachten van het basisonderwijs zal begeleiden, inspireren
en ondersteunen binnen de lessen muzische vorming. De leerkracht DKO
wordt 7/22 vergoed ten laste van het Ministerie van Onderwijs, evenals de
werkingsmiddelen.
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• Deelname aan dit project brengt geen financiële impact mee voor de school
of het gemeentebestuur.
• GBS Het Kompas legt de focus binnen het schoolwerkplan op het
zorgbeleid en leesbeleid, het luik muzische vorming wordt hier ook
ondersteund maar niet via het project Kunstkuur.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De samenwerkingsovereenkomst tussen Academie Hamme en
gemeentelijke lagere school Zandloper dient te worden goedgekeurd door
de gemeenteraad.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de samenwerkingsovereenkomst tussen Academie Hamme en
gemeentelijke lagere school Zandloper;
• het besluit van het college van burgemeester en schepen van 22/07/2020
tot goedkeuring van de deelnamen aan het project Kunstkuur voor de
gemeentelijke lagere school De Zandloper;
• de motivatie van Femke Merckx, directeur van gemeentelijke lagere school
Zandloper.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Instemmen met de samenwerking voor het project Kunstkuur tussen
Academie Hamme en gemeentelijke lagere school Zandloper, Zandstraat 16,
9170 Sint-Gillis-Waas.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de directeur van Academie
Hamme, aan directeur Femke Merckx van gemeentelijke lagere school
Zandloper en aan de Vlaamse onderwijsdienst Agodi.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

31. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergemeentelijke samenwerking aanduiding afvaardiging - Riopactcomité, Regionaal Landschap Schelde-Durme en
Interwaas - Vlaamse energielening

Inleiding

Maaike De Rudder

GR03092020

352

Situatieschets

• De gemeente is aangesloten bij diverse verenigingen en instellingen.
• De aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde in de algemene vergadering is een bevoegdheid van de
gemeenteraad.
• De voordracht van bestuurders is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
dient de gemeenteraad over te gaan tot:
- de aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde voor de algemene vergadering van deze verenigingen en
instellingen;
- het voordragen van een nieuwe bestuurder of lid voor de raad van
bestuur van deze verenigingen en instellingen.
• Ingevolge het ontslag van raadslid Tom Cool en de installatie van eerste
opvolger Hans Burm dient de gemeenteraad over te gaan tot de aanduiding
van een plaatsvervangend afgevaardigde voor de beleidsgroep van
Interwaas – Vlaamse energielening.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de noodzaak tot aanduiding van een vertegenwoordiger voor het
Riopactcomité;
• de noodzaak tot aanduiding van een afgevaardigde en een
plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergadering van het
Regionaal Landschap Schelde-Durme;
• de noodzaak tot aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde voor
de beleidsgroep van Interwaas – Vlaamse energielening.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de mail met de vraag naar vertegenwoordiging in het Riopactcomité d.d. 25
juni 2020;
• de statuten van de Watergroep;
• de mail met de vraag naar afvaardiging voor de algemene vergadering van
het Regionaal Landschap Schelde-Durme d.d. 23 juni 2020;
• gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 waarbij de nieuwe
gemeenteraad werd geïnstalleerd;
• gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2020 waarbij Tom Cool werd
vervangen door de eerste opvolger, Hans Burm.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Gaat over tot de geheime stemming
24 raadsleden nemen aan de stemming deel, uit de stembiljetten blijkt
dat navermelde geldige stemmen worden uitgebracht, gevende
volgende uitslag
1. Riopactcomité
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vertegenwoordiger – kandidaat moet gemeenteraadslid zijn, mag geen lid zijn
van het Vlaams Parlement en mag ook geen bestuurder van de maatschappij
(De Watergroep)
Harry De Wolf bekomt 12 ja-stemmen.
Denis D’hanis bekomt 10 ja-stemmen en 1 neen-stem.
Er waren 2 blanco stemmen.
2. Regionaal Landschap Schelde-Durme
a) afgevaardigde algemene vergadering:
Erik Rombaut bekomt 12 ja-stemmen.
Koen Daniëls bekomt 10 ja-stemmen en 1 neen-stem.
Er waren 2 blanco stemmen.
b) plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering:
Herwin De Kind bekomt 12 ja-stemmen.
Iris Ruys bekomt 10 ja-stemmen en 1 neen-stem.
Er waren 2 blanco stemmen.
3. Interwaas – Vlaamse energielening
plaatsvervangend afgevaardigde beleidsgroep:
Hans Burm bekomt 23 ja-stemmen.
Er was 1 blanco stem.
Artikel 1
De afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden van de gemeente
in de algemene vergaderingen van navermelde verenigingen en instellingen
aanduiden én de kandidaten en leden voor de raden van bestuur van
navermelde verenigingen en instellingen voordragen
1. Riopactcomité
vertegenwoordiger:
Harry De Wolf bekomt 12 ja-stemmen.
2. Regionaal Landschap Schelde-Durme
a) afgevaardigde algemene vergadering:
Erik Rombaut bekomt 12 ja-stemmen.
a) plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering:
Herwin De Kind bekomt 12 ja-stemmen.
3. Interwaas – Vlaamse energielening
plaatsvervangend afgevaardigde beleidsgroep:
Hans Burm bekomt 23 ja-stemmen.
Artikel 2
De gemeenteraad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval
van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden
gerechtvaardigd mocht blijken.
Artikel 3
De betrokken verenigingen en instellingen en de aangeduide afgevaardigden
en voorgedragen kandidaten in kennis te stellen van de aangeduide
afvaardiging en/of voordracht.
Artikel 4
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Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

A1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Aankoop verplaatsbare camera om
aanhoudend sluikstort tegen te gaan én ontradend te werken door pakkans te
vergroten op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas en deelgemeenten

Situatieschets en
verantwoording

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Op de gemeenteraad van 28 februari 2019, ondertussen anderhalf
jaar, geleden diende N-VA Sint-Gillis-Waas een omvattend plan in
om de gemeente proper te houden onder de titel “Onze propere
gemeente proper.”
Dit plan van N-VA hield verschillende onderdelen in waaronder ook
het verhogen van de pakkans bij sluikstorten door in de inzet van
mobiele/verplaatsbare camera’s om bij regelmatige
sluikstortplaatsen daders op heterdaad te betrappen en ze op die
manier voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen zowel financieel
als maatschappelijk.
Dergelijke verplaatsbare camera’s hebben in vele andere
gemeenten hun nut al bewezen. Zowel voor vervolging, maar ook
als sensibiliserend. Door de aanwezigheid verhoogt de pakkans op
het hele grondgebied – ze zijn immers verplaatsbaar- waardoor het
aantal sluikstorten daalt.
Enkel de leden van de N-VA fractie stemden toen voor dit plan.
Helaas stemden alle gemeenteraadsleden, schepenen en de
burgemeester van CD&V/Groen-sp.a fractie tegen dit plan. De
leden van de Vlaams Belang onthielden zich.
Wel stellen we week na week vast dat er sluikstort is. De glasbol in
de Laarstraat en aan het standbeeld van de Rode Ridder in de
Zandstraat in Sint-Pauwels zijn zeer sterk terugkerende plaatsen
van sluikstort. Ook in Meerdonk in de Teerlingwijk is er een
sluikstortgevoelige plaats. In Sint-Pauwels zijn het bovendien zelfs
telkens dezelfde lichtblauwe zakken die worden achtergelaten.
Uiteraard laten sluikstorters hun naam en adres niet achter bij hun
afval, maar het is wel duidelijk dat ze dit veelal met de wagen
droppen. Als het gemeentebestuur een jaar geleden reeds had
ingestemd met het plan van N-VA, dan hadden we nu allicht reeds
enkele daders betrapt, wat tevens zeer ontradend had gewerkt.
MIWA is aan het bekijken of er eventueel aan een aantal glasbollen
camera’s kunnen geplaatst worden. Dit plan is echter nog
helemaal niet operationeel en het sluikstort doet zich voor op veel
meer plaatsen dan enkel aan glasbollen, waar MIWA zich op
concentreert. De aankoop van een verplaatsbare camera door de
gemeente Sint-Gillis-Waas, staat het toekomstig plan van MIWA op
geen enkel manier in de weg en kan aanvullend zijn.
Op de gemeenteraad van 5 maart 2020 werd het voorstel ter
stemming gebracht om alsnog in te tekenen op het lopende
raamcontract voor verplaatsbare camera’s. Vele gemeenten
tekenden in. Helaas stemde de bestuursmeerderheid alweer tegen.
Op de gemeenteraad van 29 juni 2020 drong tot verbazing van
iedereen CD&V gemeenteraadslid Audenaert aan op het plaatsen
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•

van camera’s. Opmerkelijk, daar CD&V en Groen/spa tot tweemaal
toe het N-VA voorstel voor mobiele camera’s heeft weggestemd.
Telkens opnieuw geven inwoners sluikstort door. Veelal op
dezelfde plaats. Elke keer opnieuw krijgen ze het antwoord “wordt
doorgegeven”. Elke keer opnieuw gaan de arbeiders van de
gemeentelijke diensten dit ophalen. Dit kost zowel manuren, zowel
voor de arbeiders, maar ook voor de administratieve doorgaven,
maar ook stortkosten aan de inwoners van Sint-Gillis-Waas.

•

Daar er deze zomermaanden op de zogenaamde “hotspots”
opnieuw heel wat sluikstort plaatsvond, zoals aan de Rode
Ridder in Sint-Pauwels, én het feit dat ook bij leden van de
meerderheid het inzicht is gekomen dat -zoals in andere
gemeenten- verplaatsbare camera’s een oplossing zijn,
brengen wij dit punt ter stemming op de gemeenteraad.

© Veilig SinPals

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Een echt repressief sluitstuk is belangrijk om gedragswijziging af
te dwingen. Betrappen van sluikstorters is echter heel moeilijk.
Vaak ontbreken gegevens in het achtergelaten afval waardoor zij
niet kunnen geïdentificeerd worden, laat staan de kosten verhaald
worden.
• Het feit dat er in de gemeente verplaatsbare camera’s zijn en dit
geweten is bij de bevolking heeft een sterk ontradend effect daar
de pakkans vergroot.
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•

Besluit

Daartoe is de materiële infrastructuur nodig om vaststellingen te
doen: de aankoop van mobiele/verplaatsbare camera’s zijn in de
betrokken artikels de nodige beslispunten opgenomen.
▪ Het betreft een camerasysteem waarvan er reeds
190 actief zijn in 48 gemeenten en politiezones.
▪ De gekozen camera is van het type dat in staat is
om ook bij nacht scherpe beelden te maken van
personen en nummerplaten.
▪ De camera kan volledig autonoom werken aan de
hand van een batterij.
▪ De camera kan continu beelden opnemen, kan
beelden opnemen bij beweging en deze markeren.
Op die manier is het softwarematig nadien
gemakkelijk om de momenten van sluikstort of
vandalisme terug te vinden zonder dat er uren
beeldmateriaal zou moeten bekeken worden.
▪ De camera kan vanop afstand bediend worden.
▪ De camera is weerbestendig IP67 en
vandaalbestendig IK-10.
• Het raamakkoord waaruit de bestektekst komt is helaas
reeds verlopen, dat had in maart 2020 wel nog gekund.
Navraag leert dat de betrokken bestektekst wel nog steeds
actueel is en firma’s dit materiaal met de nodige opleiding
nog steeds kunnen leveren aan prijzen zoals verkregen
door het raamakkoord.

Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot aankoop van één mobiele bewakingscamera
die dezelfde specificaties heeft dan het voormalig nationaal raamakkoord
voor verplaatsbare bewakingscamera’s door PZ Pajottenland (5405),
Bestek Ref.: 2016 en meer bepaald voor volgende samenstelling en dit
bedrag aan te rekenen op Actieplan GGZ003 van het meerjarenplan:
Omschrijving

Aantal

Prijs (€)

BTW

Mobiele Camera
incl 1000 Wh
batterij
(raamcontract)
6MP camera
(meerprijs)
(raamcontract)
IR schijnwerper
(upgrade van
Q3617-VE naar
Q3517-LVE)
Eerste extra
verwisselbare
batterij 1000 Wh
(raamcontract)
Extra lader (voor
opladen batterij
buiten de kast)
(RC)

1,00

5.085,00

21%

Totaal excl.
BTW (€)
5.085,00

1,00

900,00

21%

900,00

1,00

350,00

21%

350,00

1,00

245,00

21%

245,00

1,00

419,20

21%

419,20
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Next Business
Day
Onderhoudscontra
ct (raamcontract)
Opleiding
(raamcontract)
TOTAAL Ex btw
BTW
TOTAAL

1,00

910,00

21%

910,00

1,00

440,00

21%

440,00
8.349,20
1.753,33
10.102,53

Artikel 2
De gemeenteraad beslist dat deze mobiele/verplaatsbare
bewakingscamera kan ingezet worden op alle mogelijke plaatsen op het
grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas waar er wordt gesluikstort
en/of vandalisme wordt gepleegd. Daartoe zullen de nodige signalisaties
krachtens de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera’s op alle invalswegen van Sint-Gillis-Waas
worden aangebracht alsook de nodige registraties en andere
verplichtingen uit voornoemde wet worden uitgevoerd.
Artikel 3
De GAS-ambtenaar die optreedt voor de gemeente Sint-Gillis-Waas, Dhr
Joris Hulstaert, is reeds bevoegd voor de sluikstort-camera’s in de
gemeente Beveren. Deze GAS-ambtenaar wordt ook bevoegd voor de
inbreuken die worden vastgesteld met de sluikstortcamera’s op het
grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas.
Artikel 4
De gemeenteraad beslist dat er een subsidiedossier opgemaakt wordt bij
OVAM om subsidies te kunnen verkrijgen voor dit sluikstortproject.
Artikel 5
De gemeenteraad gelast het college van Burgemeester en schepenen de
nodige uitvoerende maatregelen te nemen om deze beslissing tot
aankoop en inzet van verplaatsbare camera’s tegen sluikstort en
vandalisme in de praktijk te brengen.
Artikel 6
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur.

Stemresultaat

Stemming over het verdagen naar de eerstvolgende commissie:
Bij algemeenheid van stemmen

Toelichting N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Hier zijn we weer.
Ik schets even de achtergrond – we hebben een aantal plaatsen in de gemeente waar echt
regelmatig en aanhoudend sluikstort is en dan heb ik het niet over een snoeppapiertje of een
blikje maar echt over huisvuilzakken, halve inboedels die worden achtergelaten.
Op 28 februari 2019 dienden we met N-VA Sint-Gillis-Waas een omvattend plan in nl “onze
propere gemeente proper” – dat had heel veel aspecten o.a. ook sluikstort. Ook over mobiele
camera’s om de daders van sluikstort op heterdaad te kunnen betrappen. Dat zijn geen
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camera’s waar iemand dag en nacht naar moet kijken, dat zijn camera’s met
bewegingssensoren en als die op een bepaalde plaats beweging vastleggen, dan capteren
die dat. Vervolgens moet diegene die de vaststellingen doet gewoon terug de beelden
bekijken.
Waarom is het betrappen van de daders zo belangrijk?
Om de kosten terug te vorderen: ophalen en verwerken van het sluikstort. Onze inwoners
betalen het personeel die de klacht doorgeeft, de mensen van de technische dienst die het
gaan ophalen en ze betalen ook telkens opnieuw de kosten van de verwerking van het afval.
Enkel de leden van N-VA stemden toen voor, de schepenen en raadsleden van de
meerderheid stemden tegen en de leden van het Vlaams Belang onthielden zich.
Week na week is er nog steeds sluikstort en de glasbol in de Laarstraat is er een typisch
voorbeeld van maar ook het standbeeld van de Rode Ridder in de Zandstraat in SintPauwels. Ook de Teerlingwijk in Meerdonk heeft een stortgevoelige plaats en in De Klinge is
er ook een plaats waar u regelmatig een vierdehands salon kan gaan halen.
Het probleem is natuurlijk dat die sluikstorters hun adres en hun naam niet in die afvalzakken
gaan steken. Het is dus moeilijk om die vast te stellen.
Er werd vorige keer gezegd dat Miwa bezig zou zijn met een cameraplan: 1) Dat gaat over
de plaatsen waar Miwa glasbollen heeft staan en aan de Rode Ridder staan er geen. Maar
ook in de Teerlingwijk op die sluikstort plaats niet en ook in De Klinge op die plaats niet. 2)
Die camera’s zijn er nog niet. Als u had ingestemd met ons plan in maart 2020, dan hadden
we nu de persoon, die aan de Rode Ridder in de Zandstraat sluikstort, gehad.
Op 5 maart 2020 stelden we voor om in te stappen in een raamcontract wat liep tot eind
maart 2020. De bestuursmeerderheid heeft toen ook tegengestemd. Tegengestemd tegen
een raamcontract wat heel eenvoudig is, dat is een lopend contract waar ondertussen 48
gemeenten en politiezones in meedoen – 190 camera’s zijn al actief. Ook in onze
politiezone, want er werd hier gezegd dat het moeilijk zou zijn, maar het is heel eenvoudig:
de GAS-ambtenaar van Sint-Gillis-Waas is ook de GAS-ambtenaar van Beveren en die is
reeds bevoegd voor de camera die in Kallo staat dus daar moeten we niet veel aan wijzigen
en alle reglementen zijn daarvoor in orde.
Wat gebeurt er? Er wordt gesluikstort, mensen melden dat, dat wordt doorgegeven en
opgehaald door de technische dienst. Ook deze zomermaanden was het weer prijs op de
gekende hotspots.
Dus daarom waren wij blij dat collega Audenaert op de vorige gemeenteraad eigenlijk
aandrong op camera’s. En als ereburgemeester denken wij dat u een grote impact hebt in
uw partij. We gaan dat dadelijk zien. We brengen dit dus ter stemming.
Het zou mij verbazen moest er nu toch niet op worden ingegaan.
We nemen aan dat u hiermee gaat instemmen. Het is een verplaatsbare camera en die heeft
het ongelofelijke voordeel dat u die overal in de gemeente kan hangen. U hangt dan een
bordje “hier kan u gefilmd worden” aan de buitengrenzen van de gemeente en algemeen
weet men dan dat de pakkans in Sint-Gillis-Waas bestaat. Als je weet dat je kan betrapt
worden, dan let je op.
Het raamcontract is ondertussen gepasseerd maar de bestektekst bestaat nog. Ik wil er
graag naar verwijzen want dan moet onze gemeente het niet zelf uitvogelen. Ik heb ook
geïnformeerd bij de firma’s: die prijzen zijn nog altijd actueel. De bestektekst is op technisch
vlak ook niet veel gewijzigd.
Ik zie verschillende raadsleden op social media reageren op sluikstort dus laat ons stoppen
met enkel reageren en de daad bij het woord voeren en effectief proberen om die mensen te
betrappen en te beboeten.
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Tussenkomst CD&V-raadslid Matthias Van Zele:
Vandaag ligt hier een voorstel van beslissing voor om een verplaatsbare camera aan te
kopen om sluikstort tegen te gaan.
Sluikstort is iets dat niet kan, dat vele inwoners stoort en dat vooral vermeden moet worden.
Het is ook iets dat streng bestraft moet worden, indien het zich toch voortdoet.
Iedereen zal het ook eens zijn dat ik dit thema als raadslid ter harte neem, gezien mijn vorige
mondelinge vragen die ik hierover gesteld heb.
Kijk ik naar wat het punt juist inhoudt, dan zie ik dat artikel 1 een technische specificatie geeft
van de vereiste camera. Artikel 2 ontbreekt. Artikel 3 vermeldt ruwweg dat de camera overal
ingezet kan worden en artikel 4 gaat over het sanctioneren. Daar schort toch wat aan en ga
ik dieper op in. Artikel 5 spreekt over een subsidie en de overige artikels zijn verdere
modaliteiten.
Artikel 4 spreekt over inbreuken die worden vastgesteld. Alleen is de vraag, wie stelt deze
inbreuken vast? Momenteel is er geen personeelslid op de gemeente bevoegd om deze
beelden te bekijken. Want hoe gebeurt zoiets? Een vaststeller kijkt naar de beelden en stelt
een inbreuk vast. Deze maakt een bestuurlijk verslag op, waar de politie mee aan de slag
gaat en probeert om de overtreder te identificeren, bijvoorbeeld door een nummerplaat of
gezichtsherkenning. Als de identificatie lukt, wordt dit samen met het bestuurlijk verslag
bezorgd aan de sanctionerende GAS-ambtenaar. Je ziet, zonder vaststeller, geen
vaststelling, geen identificatie, geen sanctie. De grote misvatting is dat de sanctionerend
ambtenaar de beelden zelf zou bekijken. Dat is niet het geval.
Het standpunt van CD&V is duidelijk: sluikstort en zwerfvuil moet aangepakt worden.
Handhaving is belangrijk en moet gebeuren met de juiste instrumenten. Ik heb begrepen dat
er al heel veel werk gestopt is in een vuilnisbakkenplan, dat er regelmatiger ophalingen
gebeuren en ik moet zeggen, ga langs op het terrein en je merkt zichtbare verschillen. Ik kijk
met veel verwachting uit naar de volgende maatregelen die in het kader van mooimakers
genomen worden. Sluikstort is een ander verhaal. Een verhaal dat ons allemaal aanbelangt,
maar niet aangepakt kan worden zoals dit punt het hier voorstelt, net omwille van wat ik net
gezegd heb.
Ik geef graag een alternatief. Ik geloof meer in een verhaal waarbij de intercommunale een
eigen handhavingscel opricht en zo het sluikstort tegengaat. Verko, de intercommunale actief
in o.a. Hamme en Dendermonde, gaat zo te werk en met resultaat. Ook dit verhaal zal vooren nadelen kennen, uiteraard. We moeten er dan ook zeer goed over nadenken.
Vandaar mijn voorstel om dit punt niet zomaar af te wijzen, maar om het te verwijzen naar de
commissie. We geven het college de tijd om alle pistes te onderzoeken, waaronder ook
degene waar we aankloppen bij Miwa met het voorbeeld uit Dendermonde. Ik ben er zeker
van dat dit punt ingediend is om sluikstort aan de kaak te stellen, laten we als gemeenteraad
dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en dit terdege, met cijfermateriaal, met
getuigenissen, met info vanuit Miwa op een commissie brengen. Eens al deze parameters in
kaart gebracht zijn, kunnen we als gemeenteraad een weloverwogen beslissing nemen.
Dus collega’s, als het hier de bedoeling is om echt goed na te denken over handhaving met
sluikstort, dan ben ik er zeker van dat dit voorstel, om te verwijzen naar een commissie,
gedragen wordt.
Tussenkomst Groen/Sp.a-raadslid Herwin De Kind:
Ik heb een zestal punten genoteerd.
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Er wordt voor de tweede maal een voorstel gedaan om een camera aan te schaffen.
Sluikstort is inderdaad een groot probleem en dit stoort heel veel mensen. Uit de
bevolkingsenquête die we gedaan hebben, blijkt dat sluikstort en zwerfvuil de voornaamste
bronnen van hinder zijn voor onze bevolking.
1) Het probleem is ook opgenomen in onze meerjarenplanning en er zijn een aantal
actieplannen aan verbonden o.a. het vuilnisbakkenplan en de werkzaamheden met de
werkgroep mooimakers.
2) De installatie van een camera kan een middel zijn om het probleem aan te pakken. De
efficiëntie en effectiviteit moeten afgewogen worden t.o.v. andere middelen zoals
herlokalisatie van vuilbakken, het plaatsen van ondergrondse containers, het uitbreiden van
ophaalrondes, het aanduiden van een eigen vaststeller die een bestuurlijk verslag kan
opmaken voor een snellere reactie, het afsluiten van hotspots voor sluikstort.
3) De installatie van een camera is gebonden aan strikte regels en die zijn bepaald door de
camerawet van 21 maart 2007 en die is op zijn beurt gebaseerd op de algemene
verordening gegevensbescherming. Het voorstel dat hier voorligt, voldoet niet aan de
bepalingen van die wet. Er wordt in artikel 3 wel verwezen naar die wet maar in hele
algemene termen. Het advies van de korpschef ontbreekt en een advies van de
gemeenteraad i.v.m. de aanschaf van een camera moet vooraf gegaan worden door een
advies van de korpschef en dat is hier niet gebeurd. Daar moet vermeld worden wie
verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens, op welke manier dat de privacy
wetgeving wordt gerespecteerd, de bewaartijd van de beelden - dat moet opgelijst worden en
dat moet blijken uit het advies van de korpschef. Dat advies is een formeel gegeven dat
ontbreekt en waardoor we dit voorstel van besluit niet kunnen toepassen.
4) Voor het gebruik van een camera moeten er verschillende randvoorwaarden vervuld zijn,
ook dat is hier onvoldoende het geval. Collega Van Zele heeft verwezen naar artikel 4 waar
er sprake is van de sanctionerend ambtenaar die men GAS-ambtenaar noemt maar zoals
collega Van Zele zei: die is bevoegd voor het sanctioneren maar niet voor het vaststellen en
het bekijken van de beelden. Dat moet uitgevoerd worden door een andere functie, door een
vaststeller en hebben we op dit moment niet in onze gemeente. De vaststellers in onze
gemeente zijn de politie dus als we dit voorstel zouden volgen, dan wilt dat zeggen dat de
politie de beelden zou moeten bekijken en de vaststellingen zou moeten doen. Daarover zijn
nog geen afspraken gemaakt.
5) Mijn conclusie is dat het voorstel in zijn huidige vorm en inhoud niet volstaat om te worden
goedgekeurd. Bij goedkeuring en indiening van een klacht bij de toezichthoudende overheid
is de kans aanzienlijk dat de beslissing zou worden vernietigd en het gebeurt wel eens dat er
klachten of bezwaren tegen beslissingen van deze gemeenteraad worden ingediend.
6) Het voorstel is om het probleem van zwerfvuil en sluikstort ten gronde te bespreken in de
gemeenteraadscommissie voorafgaand aan de gemeenteraad van november dit jaar. Op dat
moment beschikken we over een eerste reeks gegevens over het gebruik en misbruik van de
publieke vuilbakken op basis van de registratie die gestart is sinds begin dit jaar in het kader
van het vuilnisbakkenplan. Op 24 september is er een raad van bestuur van Miwa waarop de
problematiek is geagendeerd en er zal dan meer duidelijkheid zijn over de rol die Miwa in
deze zaak kan opnemen en onder welke voorwaarden. Ook kan er een inventaris worden
opgemaakt van de randvoorwaarden die vervuld moeten zijn voor een adequate aanpak van
de problematiek.
Dus mijn voorstel is om dit voorstel niet goed te keuren maar om het probleem op de
commissie, voorafgaand aan de gemeenteraad van november, te bespreken.

GR03092020

361
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik ben verbaasd, samen met onze inwoners. We hebben een meerjarenplan en een
actieplan. Wel, dit is actie.
Collega Van Zele en De Kind drukken zich uit hoe erg sluikstort wel is. Wel, erg, maar dan
moet je er iets aan doen.
Vuilbakken bijzetten, is goed – dat is een onderdeel van het vuilbakkenplan van N-VA –
maar het eigen aan sluikstort is net dat het niet in een vuilbak zit. Ondergrondse glasbakken,
dat is heel goed maar sluikstort, de meubelen in De Klinge, worden niet in een glascontainer
gestoken. Met alle respect, dit zijn drogredenen.
Als ik hoor zeggen, je bent de vaststeller vergeten. Dit is een beslissing die ik heb
overgenomen van een gemeentebestuur met een CD&V burgemeester. Die zei gewoon dat
je dit artikel moet maken: “de gemeenteraad gelast het college van burgemeester en
schepenen de nodige uitvoerende maatregelen te nemen om deze beslissing tot aankoop en
inzet van een verplaatsbare camera tegen sluikstort en vandalisme in de praktijk te brengen”.
Dus het klopt dat we er geen vaststeller hebben op gezet, want dat valt onder voormalig
artikel 6, huidig artikel 5. Dus ik begrijp uw opmerking maar die is bij deze ineens in orde.
Toen we vorige keer het voorstel brachten, was de opmerking dat er geen GAS-ambtenaar
is. Ik heb dit nagevraagd en dit is ook in orde.
Wat u zegt over de camerawet van 21 maart 2007, waarom hebben we enkel de signalisatie
hier in opgenomen? Omdat dat gaat over het plaatsen van borden en om dat definitief te
maken, moet dat altijd op een gemeenteraad passeren. De rest is operationalisering. De
gemeenteraad is wetgevende macht en het schepencollege is de uitvoerende macht. Als u
nu zegt, we stellen ons vragen bij de realisatie, dan stelt u in vraag of u in het college tot een
goede uitvoering kunt komen.
Dus ik vraag u om vertrouwen te hebben in het college van burgemeester en schepenen en
dat de delegatie die wij geven door hen tot een goed einde gebracht zal worden. Daar ben ik
wel zeker van.
Ik hoor vooral uitstel. 29 februari 2019 komen wij de eerste keer met een voorstel – maart
2020 nogmaals – 3 september wederom “het is nog niet rijp – er zijn nog vergaderingen” dus
uitstellen en niet voor de volgende gemeenteraad maar die van november.
Als je wil optreden, dan moet je vaststellen en ik stel vast dat we niet vaststellen de dag van
vandaag. Dus dit voorstel is een voorstel om vast te stellen. Het voordeel van een
verplaatsbare camera is dat je als sluikstorter niet weet waar hij hangt.
Als je het nog met Miwa wil bekijken, geen probleem, zeker doen maar dat neemt niet weg
dat je vandaag deze beslissing kan nemen.
Ik vraag toch wel om dit punt vandaag te stemmen – dat iedereen in deze gemeenteraad
kleur bekent. Meent CD&V, meent Groen/Sp.a, meent Vlaams Belang het dat je effectief wil
optreden tegen sluikstort, dat je de sluikstorters effectief wil pakken en wil laten betalen, als
de oproep van collega Audenaert vorige keer waar was, als hij dat als inwoner van SintPauwels het beu is dat de mensen hem telkens weer aanspreken over die blauwe zakken,
dan stemt u dit punt voor.
En uw alternatief, collega Van Zele, laat ons dat doen – een ruimer debat met getuigenissen,
ik zou zeggen: doe facebook open en daar zijn de getuigenissen.
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U wilt gewoon de boel uitstellen, nog maar eens.
Tussenkomst CD&V-raadslid Matthias Van Zele:
Ik hoor u geen afbreuk doen aan mijn argumentatie. Sluikstort moet ter dege aangepakt
worden.
We gaan dit punt niet afkeuren als het verwezen wordt naar een commissie waar we eerst
kunnen bekijken met onze partners wat er allemaal mogelijk is. We kunnen kiezen om een
camera aan te kopen maar als het centraal via bv Miwa kan verlopen, is dat volgens mij nog
altijd een betere oplossing. En in die commissie kunnen we keuzes maken maar hier ons nu
terug voor het blok stellen met deze beslissing, daar ga ik niet in mee.
Mijn voorstel blijft nog altijd: verwijs het naar een commissie en pak het probleem om een
duurzame manier aan.
Tussenkomst CD&V-raadslid Maaike De Rudder:
We hebben al heel wat over sluikstort gezegd. U laat uitschijnen dat we hier sinds 1 januari
2019 zitten en niks gedaan hebben. We hebben wel degelijk wat gedaan.
De schepen heeft daarnet toegelicht dat we wat betreft het vuilnisbakkenplan en wat betreft
de ophaling van de vuilbakken stappen vooruit gezet hebben. Wij gaan stickers op de
vuilbakken plakken om meldingen te kunnen doen.
U vraagt om mee te stemmen met dit voorstel. We hebben dit voorstel heel grondig bekeken.
U begint met de situatieschets en verantwoording waar we een aantal politiek getinte citaten
lezen en u verwacht dan, ook al kloppen een aantal inhoudelijke zaken niet, we volledig met
dit voorstel kunnen meestemmen. We hadden gehoopt om hier een constructieve houding te
kunnen aannemen waarbij we inderdaad kunnen verwijzen naar een commissie.
Tijdens de commissies kunnen we werk leveren waarbij we met oppositie in gesprek kunnen
gaan en daarover uitvoerig kunnen spreken. We zijn van plan om een externe op de
commissie een toelichting te laten geven, de raad van bestuur van Miwa af te wachten.
Ondertussen zijn er al gesprekken opgestart met Miwa en andere deelnemende gemeenten
die eventueel ook mee aan tafel gaan zitten.
Om dan nu een voorstel te stemmen waar een aantal zaken in staan die niet correct zijn en
waar een aantal politiek getinte citaten in staan die niet kloppen en die niet in een beslissing
moeten staan, dan denk ik niet dat we hierin moeten meestemmen.
De aankoop van een mobiele camera is een college bevoegdheid dus we zouden met het
college al lang een camera gekocht kunnen hebben. Een camera kopen, is niet moeilijk maar
de vraag is of we de juiste mensen hebben om met die camera te werken en hoe we er
verder mee aan de slag gaan op vlak van privacy, inzet van personeel, de verder stappen
zoals het advies van de korpschef,…
Dat advies en de werkwijze moeten wij als kleine gemeente niet alleen bepalen. We willen
daar een draagvlak voor hebben binnen de politiezone en we willen dat verder bekijken op
een hoger niveau waarin we bv voor Interwaas misschien een rol zien weggelegd om daar
ook met andere gemeentebesturen over te spreken.
Om die redenen en om ons als college toch iets meer tijd te geven, vragen wij jullie om dit
punt te verdagen naar de commissie.
Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
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Het punt is juist – ik heb het laten nakijken en het komt ook uit een gemeente waar CD&V dit
zelf om de gemeenteraad heeft gebracht op deze manier.
Ik ben wel gevoelig voor het feit dat er eindelijk gevoeligheid is bij de meerderheid om aan de
slag te gaan. Dus collega’s, ik stel voor om er niet mee te wachten tot november, maar om
dit op de eerstvolgende commissie voor de gemeenteraad van oktober te brengen.
Het is niet nieuw wat we brengen.
Ik stel voor dat we dit punt nu van de agenda halen en dat we dit punt op de eerstvolgende
commissie agenderen. Er is genoeg tijd geweest. De informatie is voorhanden. Ik kan me
niet inbeelden dat oktober niet zou lukken.
Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
Zoals collega Daniëls zegt, willen we wel akkoord gaan met dat voorstel en uitdrukkelijk
vragen dat dit punt niet naar de Griekse kalender wordt verwezen. Dus ik ben blij dat u zegt
dat u er in oktober mee wil starten dus dat we dit punt dus eind september al ten gronde
zullen bespreken.
Tussenkomst N-VA-raadslid Nico De Wert:
Inderdaad, we gaan akkoord met twee commissies. Ik veronderstel dat er tegen de
eerstvolgende commissie toch al een grondige voorbereiding zal zijn van dit punt en dat ook
het advies van de korpschef er dan zal zijn.

Voorzitter gemeenteraad Greet Van Moer:
De punten die geagendeerd stonden, zijn hiermee afgerond. We hebben nu nog de
mondelinge vragen. Er was ook nog een vraag gesteld op de commissie door Hans Burm
i.v.m. het groenonderhoud in de Bagoniewijk waar de burgemeester nu ook al een antwoord
op kan geven.
Antwoord CD&V-raadslid Maaike De Rudder:
De groenperken in de Bagoniewijk worden 6x per jaar onkruidvrij gemaakt tussen midden
maart en november. 2x per jaar worden ook de hagen, de blokbeplantingen en de zijkanten
van de voetpaden gesnoeid en onze groendienst maait ook nog het gras rond het
speelterrein, de hondenloopweide en ook nog een aantal grasstroken. Woonanker staat in
voor de onderhoud van het bos en enkele grote grasvelden.
32. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Denis D'hanis verkeersbord overstekend wild stropersbos 't Kalf

Vraag

Het gaat goed met de natuur in het Stropersbos op ‘t Kalf. Een aantal buren
hebben een zeer omvangrijke reeënpopulatie gemeld. Die reeën zouden de
woningen en de tuinen en zelfs de Klingedijkstraat durven benaderen. Er zou
al eens een aanrijding zijn geweest met een dier.
Daarom toch de vraag om te onderzoeken of in dat gebied, aan de
Klingedijkstraat waar het overgaat naar de polder, er geen verkeersbord
overstekend wild kan geplaatst worden.

Antwoord

Schepen Erik Rombaut antwoordt op de vraag van raadslid Denis D’hanis:
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Het gaat niet zo goed met de natuur in het Stropersbos maar het gaat wel
goed met de reeën. Binnenkort zullen er gevaarsborden A27 (doortocht van
groot wild) met onderbord (de lengte van het gevaarlijk gesignaleerde
gedeelte van de openbare weg) geplaatst worden.

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
Als je tegenwoordig op facebook kijkt, is er altijd wel iemand die een foto plaatst van een ree
die ze tegengekomen zijn. Ik ben blij dat er t.h.v. de Klingedijkstraat borden zullen geplaatst
worden maar toch misschien ook eens nadenken naar de toekomst toe want het beperkt zich
niet alleen tot het Stropersbos maar er zijn nog een aantal gebieden in onze gemeente waar
men een ree of ander wild kan tegenkomen. Ik ben bv in de Sint-Niklaasstraat al eens een
wild dier tegengekomen.
33. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Hans Burm fietspaden en fietssuggestiestroken Beekstraat Sint-Pauwels

Vraag

De Beekstraat in Sint-Pauwels kreeg een nieuw wegdek. De wagens rollen
daar heel mooi, geen putten meer. Ook minder lawaai voor de buurtbewoners
maar die vlakke en kaarsrechte baan geeft aanleiding tot stevige snelheden.
Opvallend is dat de fietspaden aan beide kanten niet werden aangepakt en
die liggen er slecht bij. Vooral het fietspad naar Sint-Gillis-Waas. De groene
olifantenpoot die de plaats aanduidde waar de fietser richting Dries reden en
waar het fietspad op de rijbaan komt, werd niet meer terug geplaatst.
Er zijn eveneens geen fietssuggestiestroken te zien tussen daar waar de
olifantenpoot stond en het kruispunt aan de Dries.
Ik heb daar 4 vragen over:
1. Er wordt in de Beekstraat regelmatig op snelheid gecontroleerd. Is het
niet zinvoller om ook minstens met belijning de rijbaan in te delen om
zo al wat visueel in te grijpen?
2. Zal die olifantenpoot teruggeplaatst worden?
3. Wanneer zullen de fietspaden links en rechts hernieuwd worden?
4. Waarom zijn er geen fietssuggestiestroken aangebracht met
gekleurde asfalt?

Antwoord

Schepen Erik Rombaut antwoordt op de vraag van raadslid Hans Burm:
De beslissing van het college, om de asfaltering te doen met
fietssuggestiestroken, is al genomen en er is ook budget voor voorzien maar
om technische redenen moest eerst de asfaltlaag gegoten worden en kan pas
iets later – en dat is nu, september – die slemlaag worden aangelegd. Bij die
gelegenheid zal tegelijkertijd ook die olifantenpoot bekeken worden en zullen
er trouwens nog een aantal andere maatregelen genomen worden om de
situatie daar voor fietsers wat te beveiligen.
Er is een opmerking gemaakt dat het handiger geweest zou zijn om die
meteen in te kleuren. Dat is inderdaad zo. Het procedé waarnaar verwezen
wordt door dhr. Daniëls bestaat inderdaad maar wordt niet door elke firma
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ondersteund. In Klapdorp werd dit besproken met de aannemer, die op zijn
beurt zijn finisher heeft aangepast zodat zwarte en okergele asfalt samen
geplaatst konden worden. Voor Klapdorp was het combineren interessant
omdat er een aanzienlijke hoeveelheid okergele asfalt diende geplaatst te
worden. Dit drukte de prijs van de gekleurde asfalt.
De aannemer, die de werken in de Beekstraat uitvoerde, heeft geen
aangepaste finisher en zelfs al had hij die wel, dan had de kostprijs voor
okergeel asfalt opgelopen vanwege de beperkte hoeveelheid.
Er is hier dan gekozen voor een slemlaag i.p.v. gekleurd asfalt – dat is
inderdaad een systeem dat wat tijd nodig heeft en er zal ook in de
Holdamstraat een slemlaag worden toegepast.
De herasfaltering van de Beekstraat betreft een 1 op 1 herstel. Hiermee
bedoelen we dat de baan in dermate slechte staat was dat een plaatselijk
herstel (vullen van putten met koudasfalt) niet meer mogelijk was en dat om
die reden de volledige baan werd afgefreesd en geherasfalteerd.
De fietspaden langs de rijbaan zijn vervaardigd uit beton en kunnen niet op
dezelfde wijze vernieuwd worden als de rijbaan. Indien de fietspaden hadden
bestaan uit asfalt zouden deze mee afgefreesd en vernieuwd worden.
Om de betonnen fietspaden in de Beekstraat te herstellen zouden deze
moeten uitgebroken worden waardoor ook de onderlaag van het de asfalt zou
beschadigd worden. Dit alles zou leiden tot een veel groter project waarbij de
volledige bovenbouw zou moeten opgebroken en heraangelegd worden.
Hierbij kan de vraag gesteld worden of dit te verantwoorden is zonder het
rioleringsstelsel in de Beekstraat te vernieuwen. Omdat je dan natuurlijk voor
zodanig grote kosten komt te staan, dat het eigenlijk niet meer verantwoord is
om dan niet de onderbouw meteen mee te vernieuwen wat overigens ook zou
moeten gebeuren.
Vandaar dat gekozen is om nog voor enkele jaren voor deze oplossing te
opteren en dan wellicht de volgende legislatuur centen vrij te maken om die
onderbouw meteen te gaan herzien en dan tegelijkertijd de bovenbouw niet
zomaar te herasfalteren maar in te richten als een verblijfsgebied, als een
aangename plek met bv wat meer groen.
Het is een tijdelijke oplossing die wat goedkoper uitpakte en die niet helemaal
voldoet aan wat we eigenlijk verwachten in zo’n dichtbebouwde
dorpskomomgeving maar het was op dit ogenblik een zeer te verantwoorden
beslissing.

34. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Mondelinge vraag - N-VA - Hans Burm - verkeer
Wijnstraat

Vraag

We kennen de situatie aan het begin van de Wijnstraat aan de grens met
Sint-Niklaas. Wagens komen daar uit de zone 50 van onze buurgemeente en
eens voorbij de Hoogstraat verhogen ze de snelheid naar de bij ons
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toegelaten snelheid van 70 km/u. Er zijn al 2 verkeersborden die de
bebakening van die bocht net voorbij die kruising aanduiden.
Voor fietsers is daar een verhoogd fietspad, rechts van de rijweg in de richting
van centrum Sint-Pauwels maar even voorbij die gevaarlijke bocht is links de
Sterrewegel. Een wegel die men graag gebruikt als een veilige route naar de
school, naar het werk of recreatief. Er is echter geen enkele aanwijzing voor
autobestuurders dat er daar een oversteekplaats is voor fietsers, noch voor
het wagenverkeer, noch voor andere weggebruikers.
Ik heb hier 3 vragen over:
1. Kan voor verkeer dat uit de Sterrewegel komt, een verkeersbord B5
(stoppen en voorrang verlenen) geplaatst worden voor tweewielers die
de rijweg over moeten steken naar het tegenoverliggende fietspad?
2. Kan de stop en oversteekplaats aangeduid worden met schildering op
de rijbaan?
3. Kunnen voor verkeer van de Wijnstraat 2 verkeersborden A25
(oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers) geplaatst worden die
aanduiden dat er daar een oversteekplaats is voor fietsers? Liefst 1
verkeersbord in elke richting.

Antwoord

Schepen Erik Rombaut antwoordt op de vraag van raadslid Hans Burm:
Ook hier een wat technischer verhaal. Om te beginnen, legt u de vinger op
een aantal zeer tere plekken. Terecht.
De Sterrewegel is niet de enige plek waar een trage weg uitkomt op een
drukkere verkeersweg. Het zijn er zo talrijke, we zijn ze trouwens volop aan
het inventariseren via het trage wegenplan wat momenteel loopt en waar we
wat breder willen kijken naar manieren waarop we die trage wegen willen
aansluiten op het grotere wegennet.
De vragen, die u gesteld heeft, stellen een aantal moeilijkheden van
technische maar ook van juridische aard.
1. Het is niet zomaar mogelijk om een stopbord B5 (stoppen en voorrang
verlenen) te plaatsen dat alleen voor de tweewielers zou gelden – dan geldt
het natuurlijk meteen voor iedereen. Als je zo’n stopbord B5 zou plaatsen,
dan moet er meteen ook een stopstreep geplaatst worden. Dat hoort juridisch
samen.
2. Een oversteekmarkering, zoals u ze voorstelde, kan juridisch op die plek
niet. Het is te zeggen dat als je dwarsmarkeringen aanbrengt die fietsers en
bestuurders moeten wijzen op overstekende fietsers, dan kan dat eigenlijk
alleen maar wanneer ze aangebracht worden op een kruispunt of op een plek
waar fietsers of bestuurders van tweewielige bromfietsen bv dezelfde
voorrangsregels moeten naleven als andere bestuurders. M.a.w. wanneer je
een markering aanbrengt, dan betekent dat dat je eigenlijk ook tegelijkertijd
een voorrangsregeling voor het verkeer uit die Sterrewegel hanteren. Dus we
zitten hier nog te zoeken naar een oplossing die het mogelijk maakt om een
gevaarsindicatie te geven zonder dat je dat markeert op de weg. Het is dus
niet zo evident om op dit moment deze markering toe te passen. Als we het
anders willen, dan moeten we dit grondig bekijken.
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Het is een tere plek – we zullen hierover, en dat is ook beloofd in het trage
wegenplan, ten gronde ons uitspreken. Dan gaan we kijken hoe we dat
openbaar domein moeten of kunnen herinrichten en of we daar met zijn allen
een consensus over kunnen bereiken om dat traag verkeer op een
fatsoenlijke manier in contact te brengen met het snellere verkeer op dit soort
van punten.
Ik heb de dienst Mobiliteit gevraagd om dit verder te bekijken samen met de
mensen van trage wegen en om hier iets structureels voor te verzinnen.
Voorlopig kan ik het met dit antwoord wel doen wetende dat we einde 2021
met een trage wegenplan, met meer details en meer suggesties, bij jullie
zullen langskomen.

35. - Grondgebiedzaken - Groen - Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - inventaris
bomen met laagoverhangende takken

Vraag

Ik heb al eens gewezen op overhangende takken in de Eeckbergstraat.
Mijn vraag is of er niet structureel in de gemeente, als de gemeentediensten
in een straat bezig zijn, er ook ineens een inventaris kan gebeuren van
bomen met laag overhangende takken. Die takken beschadigen niet alleen
vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen maar die leiden er ook toe dat
tractoren in het midden van de baan gaan rijden.

Antwoord

Schepen Erik Rombaut antwoordt op de vraag van raadslid Koen Daniëls:
Laag hangende takken kunnen altijd via het meldingssysteem worden
doorgegeven. Het aantal meldingen hierover zijn beperkt en worden normaal
gezien binnen de week afgehandeld.
Het structureel inventariseren van hinderende takken is niet voor iedereen zo
evident binnen de technische dienst. Wanneer zijn de takken hinderlijk, zal
ook voor eenieder anders ervaren worden.
Wanneer een landbouwer een melding doet van een bepaalde plaats waar hij
hinder ondervindt, die melding wordt zeer snel opgelost. Dus gebruik de
meldingen en de technische dienst gaat heel snel daar op in.

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Het is goed dat we vragen aan mensen om te melden maar heel wat van die bomen worden
ook onderhouden en gesnoeid door de groendienst.
Als we vragen naar een inventaris, dan vragen wij niet naar een Excel tabel met straten en
bomen maar we willen vooral dat dit structureel wordt aangepakt en als onze of externe
diensten de taak krijgen om bomen te snoeien, dat ze ze ineens goed snoeien.
Ik zie nu soms oogstmachines voor de aardappelen maar ook dorsers, die omwille van hun
grootte en hoogte in het midden van de straat gaan rijden om er voor te zorgen dat ze met
hun cabine niet tegen de bomen komen.
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Dit gaat over verkeersveiligheid van tegenoverliggend verkeer en van zwakke
weggebruikers. Fietsers zien dan plots zo’n gevaarte naar zich toe komen omdat de
bestuurder een tak wil vermijden.
Onze vraag is niet om een lijst te bezorgen maar wel dat u structureel de opdracht geeft aan
iedereen die snoeiwerken doet om bij elk snoeiwerk er rekening te houden dat er een vrije
doorweg is om schade te voorkomen aan de landbouwmachine en aan de boom, om
mogelijke schadeclaims naar de gemeente toe te vermijden en voor onze zwakke
weggebruikers.
Op deze manier moet de technische dienst niet telkens voor 1 tak naar ergens rijden.
36. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Mondelinge vraag - N-VA - Dirk Van
Raemdonck - wegdek Macharius Rheynstraat

Vraag

Ik heb een vraag over de Macharius Rheynstraat in De Klinge: dat wegdek is
enorm slecht. Er zitten putten in. Die zijn al eens gevuld geweest maar dat
wordt er terug uit gereden.
Kan er iets aan gedaan worden?

Antwoord

Schepen Harry De Wolf antwoordt op de vraag van raadslid Dirk Van
Raemdonck:
Op korte termijn zullen meerdere putten opnieuw gevuld worden met asfalt.
Om een goede oplossing op langere termijn te krijgen, zullen bepaalde delen
uitgefreesd en opnieuw geasfalteerd moeten worden.
De Macharius Rheynstraat stond al bij de te herstellen lijst en de voorlopige
herstelling zal binnenkort aanvangen.

Tussenkomst N-VA-raadslid Dirk Van Raemdonck:
Ik wil er op aandringen om die straat zo snel mogelijk te herstellen want die putten zijn
gevuld maar ze zijn er al terug. Ik stel toch voor om af te frezen want het ligt er al jaren zo bij.
Sinds dat de paaltjes er staan aan de bareel, is die straat veel drukker geworden.
Ook graag eens kijken naar de voetpaden daar want dat is ook erbarmelijk.
Mondelinge vragen raadsleden – CD&V – Matthias Van Zele – groenonderhoud

Vraag

Onlangs kwam het groenonderhoud op het openbaar domein in de actualiteit.
Er zou een probleem geweest zijn met de (onder)aannemer, die de gemeente
finaal in gebreke heeft gesteld. Kort na deze beslissing is het openbaar
domein massaal onder handen genomen.
Kan het college van burgemeester en schepenen een antwoord geven op
volgende vragen:
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•
•
•

•

Antwoord

Hoe is de overheidsopdracht voor het groenonderhoud verlopen? Zijn
hierbij reeds moeilijkheden ondervonden?
Welke verplichtingen kwam de opdrachtnemer niet na? Voor welke
bepalingen uit de overheidsopdracht is de opdrachtnemer in gebreke
gesteld?
Kan de historiek geschetst worden van wat vooraf gegaan is aan de
ingebrekestelling? Wanneer is de ingebrekestelling verzonden? Wat
is, tot op vandaag, het gevolg dat gegeven is aan de
ingebrekestelling?
Zijn er acties uitgevoerd, specifiek gericht op de start van het
schooljaar?

Burgemeester Maaike De Rudder antwoordt op de vraag van raadslid
Matthias Van Zele:
Ik verwijs naar de commissie waar een groot deel antwoorden zijn gegeven.
Er zijn nog een 20tal werkdagen nodig om de eerste beurt af te ronden. Dan
sluit de kleine ronde daar op aan. In november volgt dan opnieuw een grote
veegbeurt.
Wat een kleine en een grote veegbeurt is, heb ik ook op de commissie al
toegelicht.

Mondelinge vragen raadsleden – CD&V – Matthias Van Zele – GTI

Vraag

Recent werden ouders van leerlingen, ingeschreven in het Gemeentelijk
Technisch Instituut (GTI) Beveren op de hoogte gesteld dat het busvervoer
vanuit Meerdonk en De Klinge niet meer zou doorgaan. Dit bracht verontruste
reacties bij de ouders teweeg.
•

Antwoord

Heeft de gemeente naar aanleiding van deze beslissing acties
ondernomen? Indien ja, welke?

Burgemeester Maaike De Rudder antwoordt op de vraag van raadslid
Matthias Van Zele:
Wij zijn voor het begin van het nieuwe schooljaar op de hoogte gesteld van
die beslissing. Ik heb telefoon gehad van een aantal ouders wonende in
Meerdonk. Er is een overleg geweest op uitnodiging.
Het probleem is daar toegelicht en de ouders hebben hun terechte
bezorgdheid kunnen uiten. Het college van burgemeester en schepenen van
Beveren heeft de beslissing genomen in maart om hun eigen busvervoer af te
schaffen. Een kostprijs van 40 000 euro waarvan het aandeel van de ouders
een 10 000 euro dekte dus dat betekende nog een 30 000 euro voor de
gemeente Beveren. Dus als we dat berekenen op 6 jaar is dat zo’n 180 000
euro.

GR03092020

370
Door heel het Coronaverhaal waren een aantal infoavonden gepland in
april/mei om deze beslissing toe te lichten aan de ouders maar infoavonden
zijn niet kunnen doorgaan. Het is een miscommunicatie die men vanuit de
school en gemeente Beveren ook wel toegeeft. Het is zo dat de ouders de
brieven maar in de bus gekregen hebben rond 29 juni wat dus na de
inschrijvingsdata was. Er zijn inschrijvingen gedaan omwille van de service
van de schoolbus dus er zijn nu ouders die zeggen dat als ze dit vroeger
geweten hadden, hun kind naar Sint-Niklaas naar school zou zijn gegaan
omdat de verbinding met het openbaar vervoer dan beter zou zijn.
Ik heb op het overleg duidelijk gezegd dat wij dit als gemeente niet kunnen
overnemen. We hebben zelf een aantal jaren geleden ons schoolvervoer
afgeschaft omdat het voor ons als gemeente een hoge kost is.
Wat we als gemeente gedaan hebben: we hebben een brief gestuurd, ook
naar de school, om onze bezorgdheid te uiten en met de vraag of ze beseffen
wat de gevolgen van de miscommunicatie zijn nl dat er toch een aantal
ouders in de problemen zitten.
Wat er ook belangrijk is, zijn de contacten met De Lijn. Wij hebben op heel
korte termijn een overleg met De Lijn. We hopen dat uit dat gesprek De Lijn
inziet dat dit een probleem is. De bus 85 zit overvol. Die zaken zijn allemaal
aangekaart. Zij hebben ons ook beloofd om dit probleem verder te bekijken.
Er lopen nu al een aantal onderzoeken, het is al in gang gezet en we hopen
snel te kunnen communiceren.

Antwoord

Raadslid Matthias Van Zele:
Ik ben blij dat de gemeente zo snel in gang is geschoten. Vooral de contacten
met De Lijn zijn belangrijk – dat zal de meest duurzame oplossing op lange
termijn zijn, buiten het aanmoedigen van het fietsverkeer.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Koen Daniëls – GTI

Vraag

Ik heb een aantal bijkomende vragen i.v.m. het vervoer met de bus van het
GTI. Meer bepaald:
• Klopt het dat de schepen van onderwijs van Beveren u op geen enkel
moment heeft ingelicht dat die bus zou worden afgeschaft? En dat
niemand op de gemeente weet heeft van een communicatie dat de
gemeente Sint-Gillis-Waas zou bevraagd zijn of ze die bus al dan niet
in stand wilden houden en al dan niet met een eigen inbreng?
• In de pers verklaarde de gemeente Beveren dat die bus gratis was
voor de ouders. Dat klopt niet – voor 1 kind voor een heel jaar was het
161.25 euro.
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•

Vandaag is bus 85 overbezet. De kans dat De Lijn daar morgen een
extra bus naast gaat leggen, is klein. Voorbije 2 dagen ben ik zelf
gaan kijken: het is al een gelede bus. Het enige alternatief is een extra
bus bij. Daar heb ik al de nodige contacten gelegd. Niet de bus, het
voertuig zelf, is het probleem, wel de chauffeur omdat dit een
gebroken dienst is (1 rit ’s morgens en 1 rit ’s avonds). Ik zou toch een
oproep willen doen om dit verder te onderzoeken. Nu is er wel nog
een bus in Beveren die Kieldrecht, Verrebroek, GTI rijdt. Er is dus wel
een chauffeur. Dat voertuig is een kleine bus maar als we op de
private markt een grotere bus charteren en we zetten die chauffeur op
die bus en we maken 1 busrit nl De Klinge, Meerdonk, Kieldrecht,
Verrebroek, GTI, dan kopen we tijd om met De Lijn en binnen de
Vervoerregio en eventueel met vervoer op maat te kijken welke
oplossing mogelijk is. Tot op het moment dat er oplossing is met De
Lijn leggen wij met onze gemeente het stukje bij voor de kinderen van
De Klinge en Meerdonk en legt de gemeente Beveren bij voor de
kinderen van Kieldrecht en Verrebroek. Dan daalt die kost gigantisch.
Het is ongeveer tussen de 62 en 70 leerlingen die je op 1 bus kan
krijgen.

Overleg met De Lijn is zeker nodig en daar wil ik als parlementslid en ook
in de commissie Mobiliteit mee mijn schouders onder zetten, samen met
u. Maar in tussentijd zou ik graag vragen om de andere oplossing te
onderzoeken en misschien voor korte tijd te realiseren.

Antwoord

Burgemeester Maaike De Rudder antwoordt op de vraag van raadslid Koen
Daniëls:
Dit is een actueel probleem dus ik wil hier al een aantal zaken over zeggen.
Het klopt dat er geen communicatie geweest is. Het eerste bericht kwam in de
week van het overleg. Ik heb het ook bij onze dienst Onderwijs nagevraagd
en daar is ook geen vraag binnen gekomen.
Wat betreft de cijfers, van onze gemeente zijn er momenteel 108 leerlingen
(10 leerlingen uit Meerdonk, 18 uit De Klinge en 80 uit Sint-Gillis-Waas)
ingeschreven in het GTI. Daarvan waren er 41 leerlingen die gebruik maakten
van de schoolbus dus de cijfers die u aanhaalde (62 à 70), die heb ik niet.
Er zijn nog scholen – ik denk aan Moerbeke en Stekene. Ik heb al reactie
gekregen van ouders van kinderen die daar naar school gaan. Er gaan
vragen komen van kinderen die naar Stekene of Moerbeke gaan en die ook
geen goede verbinding hebben. Als we dan natuurlijk zouden starten met dit
soort systeem waar we als gemeente dan terug zouden investeren in het
busvervoer voor kinderen – terwijl we zelf een aantal jaren geleden ons
busvervoer hebben afgeschaft – dan ben ik overtuigd dat we ook die vraag
gaan krijgen van de ouders van de kinderen die naar Moerbeke of Stekene
gaan en zelfs ook nog van ouders van kinderen die naar Sint-Niklaas gaan
want ook die verbindingen zijn niet ideaal. Bussen zitten overvol – kinderen
moeten wachten op de volgende bus. Het is niet alleen Meerdonk waar een
probleem is maar ook de verbinding naar Sint-Niklaas.
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Dus enkel dit aanpakken, is niet onze bedoeling. Wel willen we samen met
De Lijn naar oplossingen te zoeken en druk te zetten bij De Lijn.
We moeten het probleem groter zien en we moeten oppassen met een
bepaald deel van onze gemeente daarin te gaan ondersteunen, wat we wel
via andere kanalen willen doen maar het inleggen en betalen van een bus lijkt
mij een gevaarlijk precedent voor ook andere ouders met problemen met
busvervoer.

Antwoord

Raadslid Koen Daniëls:
Onze vraag en ons voorstel is niet om dit structureel te doen, maar wel om
die ouders uit de gemeenten boven de expressweg die gekozen hebben om
naar het GTI te gaan en die nu met het probleem zitten, te helpen om, tot er
een definitieve goede oplossing is met De Lijn, de periode kort te
overbruggen.
De mensen die gekozen hebben voor Stekene en Moerbeke of Sint-Niklaas,
die wisten hoe de situatie was maar wie gekozen heeft voor het GTI wist hoe
de situatie was nl er is een schoolbus en plots is die weg. Het is dus voor die
korte tijd dat wij willen kijken naar een oplossing.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Greta Poppe – verkeerssituatie Kattestraat

Vraag

Graag wil ik bij jullie de verkeerssituatie en de leefbaarheid in de Kattestraat
aanhalen. Het is een sluipweg voor chauffeurs geworden die niet willen
aanschuiven aan de verkeerslichten aan het kruispunt van de Voorhout. Het
openen van het fietspad over het golfterrein maakt dat er veel meer fietsers
door rijden. De mensen uit de Kattestraat hebben ook problemen met het
sluipverkeer. Veel zware vrachtwagens die daar passeren, ze houden zich
niet aan de regels van 70 km/u en de huizen ondervinden last van het zware
verkeer. Er zijn aan de huizen van de kant van de Holstraat geen fiets- of
voetpaden dus dat is momenteel een gevaarlijke straat.
Graag bekijken hoe de leefbaarheid en de verkeerssituatie daar kan
verbeterd worden.
Vroeger werd hier eens de vraag gesteld door toenmalig raadslid Erik
Rombaut om fietssuggestiestroken te voorzien o.a. in de Holdamstraat maar
deze werden toen geweigerd. Wij denken dat dit toch een goede zaak zou
zijn voor de Kattestraat.

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Nico De Wert – Spaans Kwartier en
Molenhoekstraat
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Vraag

Mijn vraag handelt over een kort krantenartikel dat begin juni verschenen is in
de regionale pers. Daarin stond dat de straten in het Spaans Kwartier en de
Molenhoekstraat een nieuwe riolering zouden krijgen en dat hieraan ook
infrastructurele werken zouden worden gekoppeld om de verkeersveiligheid in
die straten te verbeteren.
De Molenhoekstraat is een risicovolle weg – het is een lange kaarsrechte weg
waar chauffeurs zich niet altijd houden aan de snelheidslimiet van 70km/u.
Vooral het stuk t.h.v. de Meerdonkse Kouter verdient toch wel de nodige
aandacht want wie de bebouwde kom verlaat vanuit Kieldrecht richting de
Molenhoekstraat tot de Sint-Corneliusstraat, van daar mag je 70km/u rijden
terwijl er toch al heel wat nieuwbouw staat. De chauffeurs trekken daarop en
het is daar een weg met betonplaten met groeven dus dat kan toch wel
zorgen voor gedaver en geluidsoverlast voor de bewoners.
Het fietspad is daar (bv aan het tankstation) in bijzonder slechte staat
waardoor vele fietsers op de weg moeten rijden om de putten te ontwijken.
•

•
•

•

Antwoord

Welke infrastructurele plannen zijn er gemaakt? Zijn er specifieke
locaties in de Molenhoekstraat die meer aandacht verdienen dan
andere locaties in de Molenhoekstraat?
Wat is de timing?
Kunnen er in afwachting van die definitieve ingrepen al voorlopige
maatregelen getroffen worden vooral dan wat betreft het stukje van de
Meerdonkse Kouter tot de Sint-Corneliusstraat? Werden deze
overwogen en zo ja, wat kunnen deze voorlopige maatregelen zijn?
Kan er zo snel mogelijk werk worden gemaakt van het herstel van het
fietspad?

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Marlene Moorthamers – timing werken SintNiklaasstraat

Vraag

Wat is de timing van de werken in de Sint-Niklaasstraat? Er was voorzien dat
deze eind dit jaar / begin volgend jaar van start zou gaan. In de SintNiklaasstraat hebben wij hier nog niks over vernomen.

Antwoord

Burgemeester Maaike De Rudder antwoordt op de vraag van raadslid
Marlene Moorthamers:
Dit zal op de volgende of de daarop volgende commissie worden toegelicht.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Dirk Van Raemdonck – rotonde De Klinge
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Vraag

De eerste rotonde, bij het binnenrijden van De Klinge, is een beetje
onderkomen. Zeker die klompenmaker die erop staat – die staat al met groen
haar van het mos. Kan dat monument eens opgepoetst worden en kan de
rotonde eens aangepakt worden?

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Koen Daniëls – fietspad aan de golf

Vraag

Een vraag over het fietspad over de golf.
• We hadden een agendapunt verwacht op deze gemeenteraad omdat
we in de pers lazen dat er een overdracht moest zijn naar de
gemeente. Het zou verzekeringstechnisch geregeld zijn maar normaal
is dat iets dat wij als gemeenteraadsleden moeten bekrachtigen dus
wij waren verbaasd dat dit punt niet op de agenda stond.
• Ondertussen is er een ongeval gebeurd met een kindje dat naar
beneden is gereden. Hoe is dit verzekeringstechnisch afgehandeld?
• Wij nemen aan dat dit fietspad om niets verworven wordt, dat dat een
soort van trage weg is dat daar doorkomt en dat daar niet voor betaald
moest worden. Dat is toen altijd zo gezegd maar is dat nog altijd zo?

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Nico De Wert – Schoolstraat Meerdonk tussen
Polderstraat en Dijkstraat

Vraag

Ik wil de problemen ter sprake brengen m.b.t.. de Schoolstraat in Meerdonk
tussen de Polderstraat en de Dijkstraat. Ik heb gehoord dat er ook al een paar
schepenen ter plaatse zijn geweest.
Het is een smalle weg met tweerichtingsverkeer. Door toegenomen
huizenbouw en ook door gezinnen met meerdere auto’s is het daar
problematisch geworden om in de directe omgeving te kunnen parkeren. Veel
buurtbewoners parkeren zich in de Schoolstraat zelf – half op de weg en half
op trottoir zodat het verkeer niet in het gedrang komt. Het principe van dit
parkeren wordt daar ook aangeduid met het verkeersbord E9F.
• Dit verkeersbord zou niet in een bebouwde kom mogen staan. Klopt
dat? Welke maatregelen zullen worden genomen om deze situatie
terug recht te zetten waarbij er een definitieve oplossing zal komen
voor de parkeerproblemen voor de inwoners van de Schoolstraat?
• De buurtbewoners merken dat er heel wat zwaar vervoer door komt,
vnl. tijdens de fruitpluk. Welke maatregelen zijn er hier al in het
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verschiet om het zwaar vervoer zoveel mogelijk te weren in dat stukje
Schoolstraat?

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Hans Burm – groenonderhoud Bagoniewijk

Vraag

Ik heb een vraag over het groenonderhoud in de Bagoniewijk. Om van SintPauwels van de Koningin Fabiolalaan naar de garageboxen te rijden, staan er
links en rechts hagen als afscheiding op het openbaar domein. Die werden in
2020 niet door de groendienst van de gemeente geschoren. De
afvoerroosters in het midden van de rijweg worden niet meer onkruidvrij
gehouden. De senioren die daar wonen geven aan hier niet meer voor in te
kunnen staan.
Kunnen die hagen vanaf nu meegenomen worden in de ronde van de
groendienst? En graag ook die afvoerroosters.

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen raadsleden – N-VA – Koen Daniëls – Kluizenmeersen:
bufferbekken

Vraag

In de Kluizenmeersen hebben wij een bufferbekken voor overtollig water. Dit
is niet enkel een bekken voor buffering van water maar dat is ook voorzien als
waterplaats voor de brandweer voor als er iets zou gebeuren in de
Kluizenmeersen. Op dit moment stel ik vast dat onze brandweermannen een
halve rimboe door zouden moeten om de waterslang in het water te krijgen.
Blijkbaar zou dit al gemeld zijn, maar het geraakt niet opgelost.
In het kader van de brandveiligheid in ons industriepark, vraag ik toch om dit
zo snel mogelijk aan te pakken zodoende dat men zowel bij klein en groot
watertransport er vlot aan kunnen.

Antwoord

Dit zal behandeld worden op de volgende gemeenteraad.

De punten van de agenda van de gemeenteraad zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de
zitting te 23.35u.
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Vicky Van Daele

Greet Van Moer

algemeen directeur

voorzitter van de gemeenteraad
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