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GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
GEMEENTERAAD 12 november 2020
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten college burgemeester en schepenen
1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Tijdelijke vervanging raadslid - onderzoek
geloofsbrieven vervangend gemeenteraadslid - installatie vervangend
gemeenteraadslid en eedaflegging

Situatieschets

• Raadslid Romain Meersschaert liet na de vorige gemeenteraad weten dat
hij meer dan 3 maanden afwezig zal zijn om medische redenen en wil zich
laten vervangen.
• De 1e opvolger op kandidatenlijst nr. 5, de heer Gert Stevens, moet als
vervanger geïnstalleerd worden.
• Vooraleer tot de installatie van de vervanger wordt overgegaan moet de
gemeenteraad de geloofsbrieven van de vervanger onderzoeken.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
2018 blijkt dat de heer Gert Stevens werd verkozen tot 1e opvolger op de
kandidatenlijst nr. 5.
• De geloofsbrieven, zijnde een recent uittreksel uit het bevolkingsregister,
een recent uittreksel uit het strafregister en een verklaring op eer inzake de
onverenigbaarheden, tonen aan dat de heer Gert Stevens, 1e opvolger op
de kandidatenlijst nr. 5 van de verkozen gemeenteraadsleden, aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet zoals opgenomen in de
gemeentekieswet en sedert de geldigverklaring van de verkiezingen door
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen niet opgehouden heeft te voldoen
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Kennisname van de verhindering van de heer Romain Meersschaert als
gemeenteraadslid.
Artikel 2
De geloofsbrieven van de heer Gert Stevens, tot 1de opvolger verkozen op de
kandidatenlijst nr. 5 van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018,
goedkeuren met het oog op zijn tijdelijke aanstelling als gemeenteraadslid.
Artikel 3
De heer Gert Stevens uitnodigen om door artikel 6§3 van het Decreet Lokaal
Bestuur voorgeschreven eed af te leggen.
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Artikel 4
De door artikel 6§3 van het Decreet Lokaal Bestuur voorgeschreven eed
wordt door de heer Gert Stevens afgelegd in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad, Greet Van Moer.
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Artikel 5
De raad neemt akte van de eedaflegging en tijdelijke aanstelling van de heer
Gert Stevens tot gemeenteraadslid.
Artikel 6
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

2. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Bepalen rangorde raadsleden

Situatieschets

• In zitting van 29 juni 2020 besliste de gemeenteraad om de rangorde vast te
stellen van de raadsleden na de vervanging van raadslid Tom Cool door
raadslid Hans Burm.
• In zitting van heden werd raadslid Romain Meersschaert tijdelijk vervangen
door raadslid Gert Stevens.
• Artikel 6§7 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt hoe de rangorde van de
gemeenteraadsleden moet worden vastgesteld.
• De rangorde wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de
raadsleden.
• De anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een
gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van een
gemeente.
• Bij gelijke dienstanciënniteit, tellen het aantal verkregen naamstemmen bij
de laatste verkiezing.
• De opvolgers die als raadslid geïnstalleerd worden, worden onderaan op de
ranglijst bijgeschreven.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De rangorde van de raadsleden is van belang bij vervanging van de
voorzitter van de gemeenteraad of bij een vervanging van een schepen.
• Het is wenselijk de rangorde van de gemeenteraadsleden op te maken.

Voorstel
besluit

Artikel 1
De rangorde van de gemeenteraadsleden vaststellen.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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3. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Overeenkomst met
Ontmoetingscentrum Parochiehuis vzw - goedkeuring

Situatieschets

• Op 9 maart 2017 besliste de gemeenteraad om het leegstaande
parochiehuis in De Klinge voor 50 jaar in erfpacht te nemen.
• Op 7 juni 2018 besliste de gemeenteraad om het parochiehuis te
renoveren.
• De renovatie van het parochiehuis in De Klinge is in een eindfase.
• In de gemeentelijke meerjarenplanning is een budget voorzien van 10.000
euro op:
- beleidsitem 070502 Culturele Zalen
- algemeen rekeningnummer 6146100 Vergoeding voor uitbestede diensten
aan derden.
- actie SD05/BVT017/A2 De vzw die OC Parochiehuis beheert
ondersteunen door een opstarttoelage te geven.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad is bevoegd voor het opstellen van de
contractvoorwaarden voor de terbeschikkingstelling van gebouwen voor
meer dan negen jaar.
• Het parochiehuis werd door de gemeente in erfpacht genomen en
gerenoveerd om verhuurd te kunnen worden aan lokale verenigingen en
particulieren om het gemeenschapsgevoel in De Klinge te behouden en
versterken.
• Door verenigingen en bewoners rechtstreeks te betrekken bij de
ontwikkeling en dagelijkse werking van het OC parochiehuis krijgt het
project de nodige lokale draagkracht.
• Sinds de start van het traject voor het beheer van het parochiehuis is een
lokale groep van vrijwilligers betrokken die zich sinds kort verenigd hebben
in Ontmoetingscentrum Parochiehuis vzw.

Voorstel
besluit

Artikel 1
De overeenkomst met Ontmoetingscentrum Parochiehuis vzw goedkeuren.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

4. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - MIWA - buitengewone algemene vergadering
- kennisname agenda

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging voor
Huisvuilverwerking Midden-Waasland (MIWA) bij gemeenteraadsbeslissing
van 24 juni 1977.
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• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van
de (buitengewone) algemene vergadering.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
besliste de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2019 tot de aanduiding
van de heer Erik Rombaut, raadslid, als afgevaardigde in de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging MIWA en tot de
aanduiding van Harry De Wolf, schepen, als plaatsvervangend
afgevaardigde en dit tot het einde van de legislatuur.
• De gemeente werd per schrijven van 22 oktober 2020 opgeroepen deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging MIWA die digitaal plaatsvindt op 8 december
2020 om 18 uur.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• De gemeente werd per schrijven van 22 oktober 2020 opgeroepen deel te
nemen aan de digitale buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging MIWA die plaatsvindt op 8 december 2020
om 18 uur.
• De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering (jaarvergadering).
• De gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (art. 36 §1 van het huishoudelijke reglement
gemeenteraad).
• Tijdens de commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 12
november 2020 die plaats heeft op 9 november 2020 geeft de heer Herwin
De Kind, bestuurder van de opdrachthoudende vereniging MIWA,
toelichting aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de
opdrachthoudende vereniging MIWA.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Kennisname van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging MIWA d.d. 8 december 2020 met als
agendapunten:
1) Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter
2) Nazicht van de mandaten en aanduiding stemopnemers
(overeenkomstig art. 35 van de gecoördineerde statuten)
3) Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 9 juni 2020
4) Bespreking en goedkeuring van de geplande activiteiten voor 2021
5) Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van MIWA van 8 december 2020 op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de commissiezitting ad hoc in het
kader van de gemeenteraad van 12 november 2020 die plaats had op
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9 november 2020, de heer Herwin De Kind, bestuurder van de
opdrachthoudende vereniging MIWA, toelichting heeft verstrekt aan de
gemeenteraadsleden omtrent de werking van de opdrachthoudende
vereniging MIWA.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het secretariaat van de
opdrachthoudende vereniging MIWA, Vlijminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (deel 2, Titel 7).

5. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Interwaas - buitengewone algemene
vergadering - kennisname agenda

Situatieschets

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

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeente werd per schrijven van 14 oktober opgeroepen deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende
vereniging Interwaas die plaatsvindt op 9 december 2020.
• De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering.
• De gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (art. 36 §1 van het huishoudelijk reglement
gemeenteraad).
• Tijdens de commissiezitting ad hoc in het kader van de gemeenteraad van
12 november 2020 die plaats had op 9 november 2020 gaf de heer Chris
Lippens, afgevaardigde voor de raad van bestuur van de dienstverlenende
vereniging Interwaas, toelichting aan de gemeenteraadsleden omtrent de
werking van de dienstverlenende vereniging Interwaas.

Voorstel
besluit

Artikel 1
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Kennisname van de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d.
9 december 2020 van de dienstverlenende vereniging Interwaas:
1) Activiteitenprogramma en strategie voor 2021
2) Begroting 2021
3) Aanduiding van een lasthebber voor de buitengewone algemene
vergadering van Maatschappij voor het haven-, grond- en
industrialiseringsbeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 9
december 2020 en vaststelling van diens mandaat
4) Samenwerking Interwaas
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de commissiezitting ad hoc in het
kader van de gemeenteraad van 12 november 2020 die plaats had op 9
november 2020 de heer Chris Lippens, afgevaardigde voor de raad van
bestuur van de dienstverlenende vereniging Interwaas, toelichting heeft
verstrekt aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de
dienstverlenende vereniging Interwaas.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van Interwaas van 9 december 2020 op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het secretariaat van de
dienstverlenende vereniging Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

6. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - IGS Westlede - algemene vergadering kennisname agenda

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede bij gemeenteraadsbeslissing van 18 januari 1979.
• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur, houdende de intergemeentelijke
samenwerking, dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van
de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging “IGS
Westlede”.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
besliste de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2019 tot de aanduiding
van de heer Denis D’hanis, raadslid, als afgevaardigde van de algemene
vergadering voor IGS Westlede.
• De gemeente werd per schrijven van 19 oktober 2020 opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging
IGS Westlede die plaatsvindt op 1 december 2020.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeente werd per schrijven van 19 oktober 2020 opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging
IGS Westlede die plaatsvindt op 1 december 2020.
• De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering.
• De gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (art. 36 §1 van het huishoudelijk reglement
gemeenteraad).

Voorstel
besluit

Artikel 1
Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging “IGS Westlede”, zijnde:
1)
2)
3)
4)

Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 2 juni 2020
Activiteiten en strategie
Begroting 2021
Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige
gemeente Kruishoutem

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van IGS Westlede van 1 december 2020 op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het secretariaat van de
opdrachthoudende vereniging “IGS Westlede”, Smalle Heerweg 60, 9080
Lochristi.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

7. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergem - algemene vergadering kennisname agenda en goedkeuren statuten

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging
“Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen
(Intergem) ” bij gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 1979.
• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van
de (buitengewone) algemene vergadering.
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• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
besliste de gemeenteraad in zitting van 24 januari 2019 tot de aanduiding
van de heer Herwin De Kind, schepen, als afgevaardigde en de heer Tom
Ruts, raadslid, als plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone)
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem en
dit tot het einde van de legislatuur.
• De gemeente werd met het schrijven van 17 september 2020 opgeroepen
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor
Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) die plaatsvindt 17
december 2020 om 18 uur.
• Door het coronavirus COVID-19 staat tot op heden niet vast onder welke
vorm de algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.
• Gebaseerd op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van
de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur
omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over
alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend
overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene
vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• De gemeente werd met het schrijven van 17 september 2020 opgeroepen
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor
Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) die plaatsvindt 17
december 2020 om 18 uur.
• De gemeenteraad dient kennis te hebben genomen van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering.
• De gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (art. 36 §1 van het huishoudelijk reglement
gemeenteraad).
• Tijdens de commissie ad hoc in het kader van de gemeenteraad van 12
november 2020 die plaats heeft op 9 november 2020 geeft de heer Harry
De Wolf, bestuurder van de opdrachthoudende vereniging Intergem,
toelichting aan de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de
opdrachthoudende vereniging Intergem.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Kennisname van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor
energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) d.d. 17 december 2020
met als agendapunten:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. - Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II
- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis,
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38 en 40 en bijlage 1, bijlage 1bis
en bijlage 3
- Toevoegen van een artikel 29ter;
- Hernummeren van de volledige statuten.
Verlenen van machtiging aan de secretaris van de raad van bestuur
en/of een medewerker van de directie secretariaat-generaal van
Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de
agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams Decreet
Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2021.
Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
Statutaire benoemingen.
a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van
deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting
(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als
onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de raad van
bestuur en van de commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV
houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en
per 17 december 2020.
b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
Statutaire mededelingen.

Artikel 2
Het goedkeuren van de voorgestelde statutenwijzigingen van Intergem met
inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Intergem.
Artikel 3 – in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal
deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Intergem op 17
december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld
artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.
Artikel 4 – in geval van een schriftelijke algemene vergadering
Het goedkeuren van de voorliggende agendapunten, waaronder de
voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het
standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke
algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de
vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een bindend akkoord te
worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst
‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die
gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde buitengewone
algemene vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen
via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende
overheid.
Artikel 5
De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de commissie ad hoc in het kader
van de gemeenteraad van 12 november 2020 die plaats had op 9 november
2020, de heer Harry De Wolf, bestuurder van de opdrachthoudende
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vereniging Intergem, toelichting heeft verstrekt aan de gemeenteraadsleden
omtrent de werking van de opdrachthoudende vereniging Intergem.
Artikel 6
Afschrift van deze beslissing (in pdf) overmaken aan het secretariaat van de
opdrachthoudende vereniging Intergem uitsluitend op het e-mail adres:
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
Artikel 7
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (deel 2, Titel 7).

8. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergemeentelijke samenwerking ontbinding vzw ERSV Oost-Vlaanderen

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de vzw Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV) bij
gemeenteraadsbeslissing van 14 april 2005.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
besliste de gemeenteraad in zitting van 4 april 2019 tot de aanduiding van
de heer Erik Rombaut, schepen, als afgevaardigde in de algemene
vergadering van vzw ERSV Oost-Vlaanderen en dit tot het einde van de
legislatuur.
• Binnen de gemeenten van de regio Waas&Dender werd het streekoverleg
tot nu toe getrokken door de vzw ERSV Oost-Vlaanderen.
• Binnen dit streekoverleg worden acties opgezet en uitgewerkt die de
economische ontwikkeling of de tewerkstelling binnen de regio kunnen
bevorderen.
• In dit streekoverleg zijn – naast de gemeenten – ook de provincie en de
sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties)
vertegenwoordigd.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De brief van vzw ERSV Oost-Vlaanderen d.d. 9 oktober 2020 betreffende
de ontbinding van de vzw;
• Gezien de subsidiestromen vanuit Vlaanderen, die de werking van
initiatieven rond streekontwikkeling ondersteunen, recent werden stopgezet,
heeft de raad van bestuur van de vzw beslist om in vereffening te gaan en
de vzw ERSV uiteindelijk te ontbinden.
• Een voorstel tot vereffening en ontbinding zal worden voorgelegd aan de
algemene vergadering van de vzw op 7 december 2020.
• Vooraleer de algemene vergadering van de vzw een beslissing neemt, moet
het voorstel tot ontbinding van de vzw eerst ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de provincieraad en de onderscheiden gemeenteraden;
• De restmiddelen die de vzw ERSV Oost-Vlaanderen nog ter beschikking
heeft bij de vereffening (verdeeld onder de twee regio’s blijkens de zgn.
cumultabel) worden toegewezen aan:
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• de intercommunales voor streekontwikkeling die in beide regio’s actief zijn
(Solva, Interwaas en DDS) voor wat de Vlaamse en gemeentelijke inbreng
geweest is;
• aan de POM voor wat de provinciale inbreng geweest is.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Het voorstel tot ontbinding van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen goedkeuren.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente zal eventuele opmerkingen of
bedenkingen vanuit de gemeenteraad betreffende deze ontbinding
meenemen naar de algemene vergadering van vzw ERSV Oost-Vlaanderen
d.d. 7 december 2020.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan vzw ERSV Oost-Vlaanderen.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

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

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.
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• Bij de politieverordening van 20 oktober 2020 werd besloten tot volgende
maatregelen:
Artikel 1
Alle sportwedstrijden met deelnemers ouder dan 12 jaar worden verboden.
Artikel 2
Alle publiek toegankelijke evenementen worden verboden.
Artikel 3
Alle publiek toegankelijke activiteiten georganiseerd op initiatief van
gemeente of OCMW Sint-Gillis-Waas in een culturele zaal worden
geannuleerd.
Artikel 4
De gemeentelijke culturele zalen worden niet verhuurd aan verenigingen of
particulieren.
Artikel 5
Er wordt geen logistieke steun verleend.
Artikel 6
Alle verenigingen en particulieren die via de gemeente een zaal of
materialen gereserveerd hebben, kunnen deze vanaf 22 oktober tot en met
19 november 2020 gratis annuleren.
Artikel 7
Privépersonen of verenigingen die een activiteit organiseren, wordt met
aandrang gevraagd om deze uit te stellen om potentiële verspreiding van
een besmetting met het coronavirus te vermijden. Hierbij wordt gerekend op
een verantwoordelijke en solidaire aanpak van iedereen.
Artikel 8
Bovenvermelde maatregelen hebben uitwerking vanaf 22 oktober tot en met
19 november 2020.
• Bij de politieverordening van 27 oktober 2020 werd besloten tot volgende
maatregelen:
Artikel 1
Ter vrijwaring van de openbare gezondheid wordt de zitting van de
commissie ad hoc van 9 november 2020 en van de gemeenteraad en de
OCMW-raad van 12 november 2020 digitaal georganiseerd.
Artikel 2
De zittingen worden audio-visueel gelivestreamd, zodat het openbaar
karakter gegarandeerd is.
Artikel 3
De praktische afspraken met betrekking tot de stemmingen worden
geformaliseerd in een leidraad voor de raadsleden.
• Bij de politieverordening van 28 oktober 2020 werd besloten tot volgende
maatregelen:
Artikel 1
Alle binnensporten worden verboden. Deze beperking geldt niet voor
kinderen tot 12 jaar.
Alle buitensporten met meer dan 4 deelnemers worden verboden. Deze
beperking geldt niet voor kinderen tot 12 jaar.
Fitnesscentra worden gesloten.
Artikel 2
Winkelen mag met maximum 2 personen.
Artikel 3
Jeugdactiviteiten voor kinderen vanaf 12 jaar zijn verboden.
Artikel 4
Alle verenigingen en particulieren die via de gemeente een zaal of
materialen gereserveerd hebben, kunnen deze gratis annuleren.
Artikel 5
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Privépersonen of verenigingen die een activiteit organiseren, wordt met
aandrang gevraagd om deze uit te stellen om potentiële verspreiding van
een besmetting met het coronavirus te vermijden. Hierbij wordt gerekend op
een verantwoordelijke en solidaire aanpak van iedereen.
Artikel 6
Bovenvermelde maatregelen hebben uitwerking vanaf 29 oktober 2020.
• Bij de politieverordening van 29 oktober 2020 werd besloten tot volgende
maatregelen:
Artikel 1
De beslissing van de burgemeester van 20 oktober 2020, houdende
strengere maatregelen voor sport en cultuur, opheffen vanaf 30 oktober
2020.
Artikel 2
De beslissing van de burgemeester van 28 oktober 2020, houdende
strengere maatregelen voor sport, jeugd en winkelen, opheffen vanaf
heden.
Artikel 3
Alle fysieke samenkomsten in de context van vrijetijdsverenigingen en clubs zijn volledig verboden (sportclubs, socio-culturele verenigingen,
seniorenclubs, jeugdverenigingen …), ook voor leden jonger dan 12 jaar,
ongeacht of deze samenkomsten buiten of binnen plaatsvinden.
Artikel 4
In afwijking van artikel 3, mogen trainingen van professionele sporters
doorgaan, conform de regels van de federale regering en de geldende
protocollen.
Artikel 5
Alle verenigingen en particulieren die via de gemeente een zaal of
materialen gereserveerd hebben, kunnen deze gratis annuleren.
Artikel 6
Bovenvermelde maatregelen hebben uitwerking vanaf 30 oktober 2020
(0u00) tot en met 19 november 2020.

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 politieverordeningen van 20 en 28 oktober 2020 werden opgeheven op
29 oktober 2020.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe
gemeentewet genomen, politieverordening bekrachtigen:
1. De burgemeester beslissing van 20 oktober 2020 houdende het
verbieden van alle sportwedstrijden met deelnemers ouder dan 12 jaar
en alle publiek toegankelijke evenementen, het annuleren van alle
publiek toegankelijke activiteiten georganiseerd op initiatief van
gemeente of OCMW Sint-Gillis-Waas in een culturele zaal, het niet
verhuren van gemeentelijke culturele zalen aan verenigingen of
particulieren, het niet verlenen van logistieke steun, het gratis
annuleren van zalen of materialen gereserveerd door verenigingen en
particulieren en het met aandrang vragen om activiteiten
georganiseerd door privépersonen of verenigingen uit te stellen.
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2. De burgemeester beslissing van 27 oktober 2020 houdende het
digitaal organiseren van de zitting van de commissie ad hoc d.d. 9
november 2020 en van de gemeenteraad en OCMW-raad d.d. 12
november 2020. De zittingen worden audio-visueel gelivestreamd.
3. De burgemeester beslissing van 28 oktober 2020 houdende het
verbod op binnensporten en buitensporten (niet voor kinderen tot 12
jaar), het sluiten van de fitnesscentra, winkelen met maximum 2
personen, verbod op jeugdactiviteiten vanaf 12 jaar)
4. De burgemeester beslissing van 29 oktober 2020 houdende het
opheffen van de beslissingen van 20 en 28 oktober en het verbieden
van fysieke samenkomsten in club- en verenigingsverband.
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).

10. - Financiën - Financiën - Lening aangaan

Situatieschets

• In het strategisch meerjarenplan is in het liquiditeitenbudget voorzien om in
2020 een lening op te nemen van 1.000.000 euro.
• Het opnemen van leningen valt niet langer onder de klassieke voorschriften
van de wetgeving overheidsopdrachten.
• Het is aangewezen om de procedure te delegeren naar het college van
burgemeester en schepenen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Om de geplande investeringsprojecten te financieren dient een lening
aangegaan te worden zoals voorzien in het strategisch meerjarenplan.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen machtigen om de procedure
voor het aangaan van een lening op te starten.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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Aangepaste beslissing
11. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Kluizenmolen fase 3 - vergoeding na
verkoop - goedkeuring

Situatieschets

• De gemeenteraad keurde in zitting van 7 april 2011 de
verkoopsvoorwaarden voor KMO-zone Kluizenmolen-fase 3 goed.
• Artikel 8 van deze verkoopsvoorwaarden stelt dat de gemeente –
afhankelijk van het aantal jaren verstreken na eerste aankoop – een
vergoeding van de verkoper kan eisen. Deze meerwaardevergoeding heeft
als doel het voorkomen van grondspeculatie.
• De hoogte van de vergoeding is een percentage berekend op het verschil
tussen de onbebouwde grondwaarde op het ogenblik van de aanvraag tot
goedkeuring (op basis van een schattingsverslag van de ontvanger van de
registratie en domeinen of het aankoopcomité van het ministerie van
Financiën) en het aan de index van de kleinhandelsprijzen geïndexeerde
oorspronkelijke aankoopbedrag vermeld in de oorspronkelijke akte.
• In de voorbije drie jaar ontstond in het Waasland een schaarste aan vrije
KMO-gronden met een sterke stijging van grondprijzen als gevolg.
• Door het toenemend onevenwicht tussen de evolutie van de grondprijs
enerzijds en van de index van de kleinhandelsprijzen anderzijds, liggen de
te betalen vergoedingen hoger dan het oorspronkelijk bij aankoop
verkregen financieel voordeel.
• De op grond van artikel 8 van de verkoopsvoorwaarden te betalen
vergoedingen zijn niet langer proportioneel. Het is aangewezen de
verschuldigde vergoedingen te begrenzen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Een proportionele vergoeding bedraagt maximaal het aan de
kleinhandelsprijzen geïndexeerde bij aankoop verkregen financieel
voordeel.
• Om de op grond van artikel 8 te eisen meerwaardevergoeding te
begrenzen, moeten de door de gemeenteraad in zitting van 7 april 2011
goedgekeurde verkoopsvoorwaarden worden gewijzigd.
• De gemeenteraad wordt voorgesteld om artikel 8 van de
verkoopsvoorwaarden onverkort te handhaven en als volgt uit te breiden:
“De vergoeding wordt begrensd in functie van het maximaal terugvorderen
van het bij aankoop door de gemeente verleende gunsttarief. De te betalen
vergoeding bedraagt maximaal het aan de index van de kleinhandelsprijzen
geïndexeerd bij aankoop verkregen financieel voordeel.”

Voorstel
besluit

Artikel 1
Artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing van 7 april 2011, houdende de
goedkeuring van de gewijzigde verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van
de gronden in de uitbreiding ambachtelijke zone Kluizenmolen, opheffen met
ingang van 12 november 2020.
Artikel 2

GR12112020

16
De gewijzigde specifieke verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van de
gronden in de uitbreiding ambachtelijke zone Kluizenmolen, met ingang van
12 november 2020, goedkeuren.
Artikel 3
Alle eigenaars van KMO-gronden in Kluizenmolen fase 3 informeren over de
gewijzigde verkoopsvoorwaarden.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Aangepaste beslissing
12. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Kluizenmolen fase 3 - vergoeding na
verkoop - vaststellen vergoeding Eurosun

Persoonsgegevens

• Aanvrager/betrokkene: BVBA Kefin

Situatieschets

• De gemeenteraad keurde in zitting van 4 juni 2020 de verkoop goed van het
goed Kluizenmeersen 16 (lot 18), 9170 Sint-Gillis-Waas, zijnde een
bebouwd perceel KMO-grond met oppervlak 2.801,43 m2 door Naamloze
vennootschap EUROSUN aan BVBA KAMA.
• Naamloze vennootschap EUROSUN met maatschappelijke zetel te 9170
Sint-Gillis-Waas, Heidestraat 42-44 wordt vertegenwoordigd door haar
gedelegeerd bestuurder besloten vennootschap Kefin met maatschappelijke
zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Bareel 25.
• De goedkeuring tot verkoop werd verleend onder de voorwaarde dat
overeenkomstig artikel 8 van de geldende verkoopsvoorwaarden, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 7 april 2011, een
vergoeding aan de gemeente wordt betaald. De hoogte van de vergoeding
wordt berekend op basis van de door landmeter-expert De Coene bepaalde
onbebouwde grondwaarde op het ogenblik van goedkeuren. Teneinde het
uitbetalen van de vergoeding te waarborgen, werd de verkoop toegestaan
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de notaris een bedrag van 65.000
EUR stort op een geblokkeerde rekening.
• Op 16 juni 2020 stelde landmeter-expert De Coene in samenwerking met
landmeter-expert deskundige Riet Cerpentier de onbebouwde grondwaarde
van KMO-gronden in Sint-Gillis-Waas vast op 160 EUR/m2. Daar de grond
werd bebouwd, is de grondprijs met 15% gereduceerd tot 136 EUR/m2.
• Op 19 augustus 2020 stelde landmeter-expert onroerende zaken Guy
Aendenboom de onbebouwde grondwaarde vast op 170 EUR/m2.
Rekening houdend met het bebouwd zijn van de grond, bedraagt de met
15% gereduceerde grondprijs 144,50 EUR/m2.
• In de voorbije 3 jaar ontstond in het Waasland een schaarste aan
beschikbare KMO-gronden. De onbebouwde grondwaarde steeg van
100,00 EUR/m2 in 2012 naar 102,57 EUR/m2 in 2017 en 160,00 EUR/m2
respectievelijk 170 EUR/m2 in 2020.
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• Uitgaande van de actuele grondprijzen 2020 bedraagt de aan de gemeente
te betalen vergoeding 137.011,12 EUR respectievelijk 160.819,62 EUR.
• Deze meerwaardevergoeding is buitenproportioneel.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad keurde in zitting van 12 november 2020 de gewijzigde
verkoopsvoorwaarden goed. De wijziging heeft betrekking op het begrenzen
van de hoogte van de in artikel 8 omschreven meerwaardevergoeding.
• Volgens de gewijzigde verkoopsvoorwaarden bedraagt een proportionele
vergoeding maximaal het aan de kleinhandelsprijzen geïndexeerde bij
aankoop verkregen financieel voordeel.
• De index van de kleinhandelsprijzen bedroeg bij aankoop in juni 2012:
98,54 en bij verkoop in juni 2020: 109,53.
• Het bij aankoop in 2012 verkregen financieel voordeel bedraagt 2.676 m² x
25 EUR/m² = 66.900 EUR.
• De door Naamloze vennootschap EUROSUN te betalen vergoeding
bedraagt 66.900 EUR x (109,53/98,54) = 74.361,24 EUR.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing van 4 juni 2020 houdende de
beslissing om overeenkomstig artikel 8 van de geldende
verkoopsvoorwaarden, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 7 april 2011, een vergoeding van verkopende partij te eisen, opheffen.
Artikel 2
Artikel 4 van de gemeenteraadsbeslissing van 4 juni 2020 houdende de
beslissing om overeenkomstig artikel 8 van de verkoopsvoorwaarden, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 7 april 2011, de hoogte van
de vergoeding te bepalen, opheffen.
Artikel 3
Overeenkomstig artikel 8 van de gewijzigde verkoopsvoorwaarden, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 12 november 2020, een
vergoeding van de verkopende partij eisen.
Artikel 4
De hoogte van de door Naamloze vennootschap EUROSUN aan de
gemeente te betalen vergoeding in functie van de verkoop van het goed
Kluizenmeersen 16 (lot 18), 9170 Sint-Gillis-Waas, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 4 juni 2020, overeenkomstig artikel 8 van de
gewijzigde verkoopsvoorwaarden, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 12 november 2020, te bepalen respectievelijk te begrenzen en
vast te leggen op 74.361,24 EUR.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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13. - Secretariaat - Personeel - Gemeente en OCMW - beheersovereenkomst

Situatieschets

• De voorgestelde beheersovereenkomst omvat het volgende:
- gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten;
- beroep doen op de personeelsleden van het andere bestuur;
- ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningbevoegdheid;
- gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings- en
bevorderingsreserves;
- duurtijd van de overeenkomst;
- juridische werkgever en werkgeversgezag;
- financiële verrekening.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• inkanteling gemeente en OCMW sinds 1 januari 2019.

Voorstel
besluit

Artikel 1
De beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW voor een geïntegreerd
personeelsbeleid met de bijhorende bijlage 1 goedkeuren.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
OCMW-RAAD 12 november 2020
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau
1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Ontslag lid Bijzonder Comité Sociale Dienst kennisname

Situatieschets

• Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit 8 leden en een
voorzitter.
• De voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 58
van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
• Op 27 oktober 2020 ontvingen we de ontslagbrief van dhr Gert Stevens als
eerste lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
• In de voordracht van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst die op 21 december 2018 werd ingediend door dhr. Romain
Meersschaert, wordt de heer Dirk Lens voorgedragen als kandidaat
opvolger voor het eerste lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de ingediende voordrachtsakten voor de leden van het bijzonder comité
sociale dienst;
• de ontslagbrief van dhr. Gert Stevens als eerste lid van het bijzonder comité
voor de sociale dienst.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Kennisname van het ontslag van dhr. Gert Stevens.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur.

2. - Welzijn - Personeel - Gemeente en OCMW - beheersovereenkomst
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Situatieschets

• De voorgestelde beheersovereenkomst omvat het volgende:
- gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten;
- beroep doen op de personeelsleden van het andere bestuur;
- ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningbevoegdheid;
- gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings- en
bevorderingsreserves;
- duurtijd van de overeenkomst;
- juridische werkgever en werkgeversgezag;
- financiële verrekening.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• inkanteling gemeente en OCMW sinds 1 januari 2019.

Voorstel
besluit

Artikel 1
De beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW voor een geïntegreerd
personeelsbeleid met de bijhorende bijlage 1 goedkeuren.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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