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GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
GEMEENTERAAD 25 februari 2021
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten college burgemeester en schepenen
1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Beëindiging periode verhindering raadslid aktename

Situatieschets

• Raadslid Romain Meersschaert werd vanaf de gemeenteraad van 12
november 2020 wegens medische redenen tijdelijk vervangen door de heer
Gert Stevens.
• Aangezien zijn afwezigheid eindigde op 31 januari 2021, is de heer Romain
Meersschaert terug effectief raadslid vanaf 1 februari 2021.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad dient akte te nemen van de beëindiging van de periode
van verhindering.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Aktename van de beëindiging van de periode van verhindering van raadslid
Romain Meersschaert.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

2. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad - goedkeuren

Situatieschets

• Artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur verplicht de gemeenteraad bij
aanvang van de zittingsperiode zijn werking nader te regelen in een
huishoudelijk reglement.
• Het Decreet Lokaal Bestuur geeft tevens aan welke aangelegenheden de
raad in dit reglement moet regelen en welke aangelegenheden het
voorwerp kunnen uitmaken van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad.
• In zitting van 28 februari 2019 keurde de gemeenteraad het huishoudelijk
reglement goed.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Een ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd
opgemaakt met een aantal wijzigingen m.b.t.:
• de bijeenroeping (wijze van verzending van de oproeping; inhoud van de
oproeping, indiening aanvullende punten);
• openbare of besloten vergadering;
• informatie voor raadsleden en publiek (o.a. vragen gesteld door
raadsleden);
• quorum (bevestiging aanwezigheden d.m.v. handtekening of audioopname);
• wijze van vergaderen (o.a. mogelijkheid tot schorsing bij uitgebreide
agenda, (sub)amendementen);
• wijze van stemmen (geheime stemming bij digitale vergadering);
• notulen en audio-opname;
• raadscommissies.
• De voorgestelde wijzigingen werden besproken op diverse
overlegmomenten met de fractievoorzitters, de burgemeester en de
voorzitter van de gemeenteraad in aanwezigheid van de algemeen
directeur.
• Het is aangewezen om zoveel mogelijk gelijkaardige bepalingen te
behouden voor gemeente- en OCMW-raad.

Voorstel
besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2019 houdende
goedkeuring van het huishoudelijk reglement opheffen.
Artikel 2
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vaststellen en goedkeuren
met onmiddellijke ingang.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

3. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Oprichting gemeenteraadscommissie en
aanstelling voorzitter

Situatieschets

• In zitting van 24 januari 2019 besliste de gemeenteraad tot het oprichten
van 2 gemeenteraadscommissies, alsook over de zetelverdeling.
• In zitting van 29 juni 2020 werd de samenstelling van de
gemeenteraadscommissies gewijzigd.
• Het aantal commissies en de opdracht van de commissies wordt bepaald
door de gemeenteraad.
• De samenstelling en werking van de commissies, alsook de toekenning van
de presentiegelden, worden vastgesteld door de gemeenteraad en
opgenomen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
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• Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd gewijzigd op 25
februari 2021. Deze wijziging houdt o.a. in dat er in principe slechts één
commissiezitting wordt gehouden.
• Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt dat
• In principe één gemeenteraadscommissie wordt georganiseerd die alle
gemeenteraadsleden bevat.
• Indien de agenda inzake uitgebreidheid dan wel inzake de opgenomen
agendapunten dit vereist, kan het college van burgemeester en
schepenen beslissen om alsnog twee zittingen te organiseren.
• De commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid behorende
tot de fracties waarvan de leden deel uitmaken van het college.
• De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen
voorzitter zijn van de commissie.
• De gemeenteraad duidt de voorzitter van de commissie aan.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Artikel 37 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad in
zijn midden commissies kan oprichten.
• De raad is van oordeel dat één gemeenteraadscommissie dient opgericht te
worden.
• Indien de agenda inzake uitgebreidheid dan wel inzake de opgenomen
agendapunten dit vereist, kan het college oordelen om alsnog twee zittingen
te organiseren.
• Ten gevolge van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad dient opnieuw beslist te worden over het voorzitterschap van
de commissie.
• De voordrachtsakte, ontvangen op 27 januari 2021.

Voorstel
besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 houdende de
oprichting van twee gemeenteraadscommissies opheffen.
Artikel 2
De beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2020 houdende goedkeuring
van de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraadscommissies opheffen.
Artikel 3
Eén gemeenteraadscommissie oprichten, bestaande uit:
- alle 25 gemeenteraadsleden incl. voorzitter.
Artikel 4
Neemt akte van de ingediende voordracht voor de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie.
Navermelde persoon wordt verkozen verklaard als voorzitter van de
gemeenteraadscommissie:
▪ voorzitter: Marita Meul.
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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Aangepaste beslissing
4. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergemeentelijke samenwerking aanduiding afvaardiging

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.
• Om administratieve redenen werd nog geen afgevaardigde aangeduid voor
Leerpunt Waas en Dender.
• Het college besliste in zitting van 4 november 2020 om een afvaardiging
voor de algemene vergadering van Leerpunt Waas en Dender te agenderen
op de gemeenteraad.
• Ingevolge het ontslag van schepen Marita Meul en de installatie van
opvolger Chantal Vergauwen dient de gemeenteraad over te gaan tot de
aanduiding van:
• een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Logo Waasland;
• een afgevaardigde voor het adviescomité van Interwaas Wijk-Werken
Waas;
en het voordragen van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Logo
Waasland. De leden van de raad van bestuur worden verkozen uit de leden
van de algemene vergadering.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de noodzaak tot:
- aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde voor de algemene vergadering van de diverse
verenigingen en instellingen;
- voordragen van een nieuwe bestuurder of lid voor de raad van bestuur
van deze verenigingen en instellingen.
• Leerpunt Waas en Dender is één van de 13 Centra voor Basiseducatie.
Basiseducatie (volwassenenonderwijs) heeft als missie het verhogen van
geletterdheid in Vlaanderen. Deze competentie om informatie op te nemen,
te verwerken en te gebruiken is belangrijk om zelfstandig te functioneren,
deel uit te maken van de samenleving en voor persoonlijke ontwikkeling.
Geletterdheid is ook van invloed op het zelfbeeld, sociale omgang,
welbevinden en flexibiliteit (bijvoorbeeld op het werk). De mate van
geletterdheid geeft aan in hoeverre een samenleving klaar is voor de
uitdagingen van de toekomst.
Basiseducatie is er voor alle laaggeletterde volwassenen, Nederlandstalig
of anderstalig; zij kunnen hier om verschillende redenen hun kennis en
vaardigheden versterken.
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• In de algemene vergadering zitten heel wat gemeentebesturen uit het
werkingsgebied van Leerpunt Waas en Dender. Vaak werken ze samen
met gemeenten om lokaal een cursus te organiseren waarbij de gemeente
helpt om een locatie te vinden of te voorzien of om mee reclame te maken
voor de cursus.
• Ook in de vorige legislatuur was gemeente Sint-Gillis-Waas lid van Waas en
Dender.

Voorstel
besluit

Gaat over tot de geheime stemming
XX raadsleden nemen aan de stemming deel, uit de stembiljetten blijkt
dat navermelde geldige stemmen worden uitgebracht, gevende
volgende uitslag
1. Leerpunt Waas en Dender
a) afgevaardigde algemene vergadering:
Kristine Apers bekomt XX ja-stemmen;
Marlene Moorthamers bekomt XX ja-stemmen;
b) plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering:
Marlene Moorthamers bekomt XX ja-stemmen.
2. Logo Waasland
afgevaardigde algemene vergadering:
Chantal Vergauwen bekomt XX ja-stemmen;
Iris Ruys bekomt XX ja-stemmen.
De verkozen afgevaardigde voor de algemene vergadering XXX wordt ook
voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Logo Waasland.
3. Interwaas Wijk-Werken Waas
afgevaardigde adviescomité:
Chantal Vergauwen bekomt XX ja-stemmen;
Hans Burm bekomt XX ja-stemmen.
Artikel 1
De afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente in
de algemene vergadering van navermelde vereniging aanduiden
1. Leerpunt Waas en Dender
a) afgevaardigde algemene vergadering:
XXXXXX
b) plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering:
XXXXXX
2. Logo Waasland
afgevaardigde algemene vergadering:
XXXXXX
De verkozen afgevaardigde voor de algemene vergadering XXX wordt ook
voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Logo Waasland.
3. Interwaas Wijk-Werken Waas
afgevaardigde adviescomité:
XXXXXX
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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 vereniging en de aangeduide afgevaardigde en voorgedragen
kandidaten in kennis te stellen van de aangeduide afvaardiging en/of
voordracht.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Aangepaste beslissing
5. - Cel Beleidsondersteuning - Veiligheid - Vaccinatiecentrum - Interbestuurlijk
samenwerkingsverband Stekene-Sint-Gillis-Waas oprichten

Situatieschets

• Artikel 392 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat twee of meer
gemeenten een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
kunnen vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van
gemeentelijk belang te verwezenlijken.
• Het samenwerkingsverband mag andere overheden dan gemeenten als
deelnemer hebben krachtens art. 392, vierde lid DLB en zich dan
“interbestuurlijk samenwerkingsverband” mag noemen.
• Het “Draaiboek vaccinatiecentra” en de blauwdruk van het Agentschap
Zorg en Gezondheid leggen aan de lokale besturen op om per
eerstelijnszone maximaal twee vaccinatiecentra op te richten.
• Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkte een mogelijke
organisatievorm uit voor de bestuurlijke organisatie van een
vaccinatiecentrum. Die organisatievorm kan door lokale besturen gebruikt
worden om onderling afspraken te maken over hun samenwerking in het
vaccinatiecentrum.
• Het basisdocument van het interbestuurlijke samenwerkingsverband is een
overeenkomst. Er werd een modeldocument aangeboden door het
Agentschap Binnenlands Bestuur dat verder vormgegeven werd.
• Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 8
februari om de oprichting van een Interbestuurlijk Samenwerkingsverband
Vaccinatiecentrum De Route voor te dragen aan de gemeenteraad.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De deelnemers aan deze “overeenkomst met statutaire draagkracht” willen
de nodige afspraken maken over de oprichting van een vaccinatiecentrum,
onder meer (maar niet beperkt tot) de logistieke voorwaarden, de inbreng
van middelen, personeel en logistiek en de bestuurlijke en democratische
terugkoppeling.
• Het is aan te raden dat de algemene bestuurlijke aansturing van het
vaccinatiecentrum gebeurt volgens de principes van de intergemeentelijke
samenwerking uit het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald met een
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beheerscomité, maar dat dit minimaal ingevuld kan worden en enkel moet
samenkomen indien noodzakelijk voor fundamentele beslissingen en voor
democratische terugkoppeling.
• De Vlaamse Overheid stelt subsidies ter beschikking voor de inrichting van
een vaccinatiecentrum. Vermoedelijk zullen deze subsidies onvoldoende
zijn om alle kosten te dekken.
• De nodige kredieten moeten, indien nodig, voorzien worden bij de
aanpassing van het meerjarenplan.

Voorstel
besluit

Artikel 1
In samenwerking met Stekene een Interbestuurlijk Samenwerkingsverband
(IBSV) oprichten, op grond van artikel 392, vierde lid van het Decreet Lokaal
Bestuur, genaamd “Vaccinatiecentrum De Route”, waarbij Sint-Gillis-Waas
optreedt als de beherende gemeente.
Artikel 2
De samenwerkingsovereenkomst goedkeuren.
Artikel 3
Geheime stemming
XX raadsleden nemen aan de stemming deel, uit de stembiljetten blijkt dat
navermelde geldige stemmen worden uitgebracht, gevende volgende uitslag:
Interbestuurlijk Samenwerkingsverband Vaccinatiecentrum De Route
afgevaardigde beheerscomité (moet een raadslid zijn):
Maaike De Rudder bekomt XX ja-stemmen;
Koen Daniëls bekomt XX ja-stemmen.
XXX afvaardigen voor het beheerscomité van Interbestuurlijk
Samenwerkingsverband Vaccinatiecentrum De Route.
Artikel 4
De nodige kredieten moeten worden voorzien bij de aanpassing van het
meerjarenplan.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

6. - Financiën - Financiën - Gemeentebelasting privatiseren openbaar domein aanslagjaar 2021

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 10 december 2020 tot de
vaststelling van een belastingreglement op de tijdelijke privatisering van het
openbaar domein van het aanslagjaar 2021.
• In navolging van het overleg met onze politiezone Waasland-Noord werd
het volgende besproken omtrent de werkwijze onregelmatige / onvergunde
inname openbare weg.
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Artikel 13 (Inname openbaar domein) van het gemeentelijk GAS-reglement
van de 3 gemeenten van onze PZ Waasland-Noord voorziet dat de inname
van het openbaar domein enkel toegelaten is mits vergunning van het
college van burgemeester en schepenen. Voornamelijk bij de uitvoering van
werkzaamheden (containers, werfinstallaties, bouwmaterialen, …) geeft dit
geregeld problemen.
Ter zake werd een overleg met burgemeester, schepen van verkeer, dienst
mobiliteit van Beveren en de politie gehouden. Dit overleg resulteerde in
een aantal afspraken met betrekking tot het optreden tegen een
onregelmatige/onvergunde inname van de openbare weg.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige situaties (verkeersveiligheid
daadwerkelijk ernstig in gevaar = steeds via politie) en minder ernstige
situaties (verkeersveiligheid niet ernstig in gevaar = administratieve
afhandeling).
Op het politiecollege van 7 januari 2021 hebben de burgemeesters zich
akkoord verklaard om dit voor onze 3 gemeenten op identieke wijze uit te
voeren.
Hierbij dient alsook het gemeentelijk belastingreglement gemeentebelasting
op het tijdelijk privatiseren van het openbaar domein te worden aangepast.
Dit om een mogelijke boete te voorzien en op basis daarvan tot procedure
‘ambtshalve inkohiering’ te kunnen overgaan.
In het overleg is besloten dat de ambtshalve ingekohierde belasting wordt
verhoogd met een administratieve geldboete van 250 euro.
• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het bestaande
reglement op de belasting voor de tijdelijke privatisering van het openbaar
domein, goedgekeurd in zitting van 10 december 2020, op te heffen en
volgend nieuw reglement goed te keuren.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• het is wenselijk de belasting te behouden voor het aanslagjaar 2021;
• financiële toestand van de gemeente.

Voorstel
besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 10 december 2020 betreffende de
belasting op het tijdelijk privatiseren van het openbaar domein opheffen.
Artikel 2
Voor het aanslagjaar 2021 een gemeentebelasting te vestigen op de tijdelijke
privatisering van het openbaar domein zoals hierna bepaald.
Artikel 3
De privatisering van het openbaar domein kan geschieden naar aanleiding
van:
§1 – Het uitstallen van koopwaren en van allerhande toestellen, opstellingen
en voorwerpen zoals drank-, brood- en snoepgoedautomaten, om de verkoop
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te bevorderen, uitgezonderd deze die exclusief voor reclame doeleinden
worden gebruikt en hoogstens 1 m² grondoppervlakte innemen. Hierna
genoemd “koopwaren”.
§2 – De verkopen in het kader van de wet van 25 juni 1993,gewijzigd door de
wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante- en kermisactiviteiten, voor zover deze verkopen
gebeuren door middel van een al of niet mobiele verkoopruimte, geplaatst op
het openbaar domein, met uitsluiting van de verkopen die gebeuren in het
kader van de door de gemeente georganiseerde openbare markten en de
verkoop van bloemen aan de begraafplaatsen.
Hierna genoemd “mobiele verkoopruimten”.
§3 – A. Het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere
werken zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, e.a.:
- Door het plaatsen of laten plaatsen van bouwmaterialen, kranen,
steigers, constructies voor steenvang, afbraakmaterialen, e.a., al of
niet afgebakend door een afsluiting, schutting of schutsel.
- Door het gebruik van een al of niet mobiele werf, waaronder o.a. wordt
verstaan vrachtwagens, bestelwagens, e.a. die dienst doen voor de
opstapeling of verwerking van materialen, nodig voor de bouw-,
onderhouds-, instandhoudings- en andere werken.
- Door het oprichten van loodsen, containers nodig zowel als tijdelijke
vervanging van het gebouw waaraan de werken worden uitgevoerd,
als voor de bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken
zelf.
Hierna genoemd “werfinstallaties”.
B. Door het plaatsen of laten plaatsen van een container, een
vrachtwagen of aanhangwagen, of gelijkaardige, hoofdzakelijk
bestemd voor het opladen van afbraakmaterialen of verwerking ervan.
Hierna genoemd “containers”.
-

§4 – Het plaatsen van terrassen, door gebruik te maken van tafels, stoelen en
banken, al dan niet geplaatst op een wegneembare vloer en al dan niet
overdekt door een tentzeil of parasol, en bestemd om als handels- of
horecazaak te worden uitgebaat.
- Het terras moet worden afgebakend met een windschutsel, vanaf
0,9 m hoogte is het schutsel transparant zodat een obstakelvrije
ruimte voor voetgangers kan worden gegarandeerd.
- Een obstakelvrije loopweg van 1,50 meter moet worden gegarandeerd
als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2 meter; Elke weg
voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van
minstens 1 meter breed en een vrije hoogte van minstens 2,10 meter.
- Verwarmingstoestellen moeten voldoen aan de EN-normen en
volgens de geldende wetgeving inzake brandveiligheid.
- Ingeval een omgevingsvergunning vereist is (voor zonnetenten en
desgevallend voor terrassen), zullen de betrokken bepalingen van dit
reglement als bijkomende vergunningsvoorwaarden uitdrukkelijk
worden verwerkt.
Hierna genoemd “terrassen”.
Artikel 4
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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 – Koopwaren
A. Gelegenheidstoelatingen: 0,50 EUR/dag/m²
B. Bestendige toelatingen: per week/m²: 2,50 EUR
per maand/m²: 7,50 EUR
per drie maanden/m²: 20,00 EUR
per zes maanden/m²: 37,00 EUR
per kalenderjaar/m²: 62,00 EUR
C. Automaten: drank-, brood-, en gelijkaardige toestellen: 124,00 EUR per
kalenderjaar/m²
§2 – Mobiele verkoopruimten
2,50 EUR/dag/m²
supplement elektriciteit : 3,00 EUR/dag/stekker
§3 A.– Werfinstallaties
0,50 EUR/dag/m²
§3 B. – Containers
15,00 EUR per container voor de eerste drie dagen
5,00 EUR per container per dag vanaf de vierde dag
§4 – Terrassen
Terrassen kunnen het ganse jaar worden geplaatst.
Het tarief voor terras bedraagt 3 EUR/m²/jaar met een minimum bedrag van
50,00 EUR/jaar.
§5 - 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 bij markten zoals op maandagmorgen maar
ook de bloemenmarkt.
Er wordt een vrijstelling voorzien aan standhouders bij festiviteiten die ten
goede komen aan het sociaal leven zoals braderijen, feestmarkten,
kerstmarkt, kermissen, Drieskes Kerremes, circus, sportwedstrijden, het
plaatsen van een grote kerststal.
Containers die worden gebruikt voor de opvang en hergebruik van
bronbemalingswater worden vrijgesteld.
Er wordt een vrijstelling voorzien voor uitzonderlijke gevallen zoals:
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-

-

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, gemeentelijke
gebouwen en gebouwen van sociale huisvestingsmaatschappijen
de aanvrager die gebruikt maakt van het openbaar domein dat
voorheen zijn eigendom was maar thans getroffen wordt tot kosteloze
grondafstand.

Artikel 7
§1 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 ingekohierd. De
ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een administratieve
geldboete van 250 euro.
§2 Voormelde overtredingen worden vastgesteld bij proces-verbaal.
§3 Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling ontvangt de
belastingplichtige een aangetekend schrijven met vermelding van de
motieven om gebruik te maken van deze procedure, evenals van de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd en de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te
rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening
om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
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 10
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

7. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Goedkeuren ontwerpakte - recht van
overweg - Stationstraat 20-22

GR25022021

12

Situatieschets

• Voor een nieuwbouwproject in de Stationstraat 20-22 met een volume van
initieel 6 appartementen werden in eerste ontwerp achteraan het perceel 6
parkeerplaatsen voorzien met toegang via de Kardinaal J. Cardijnstraat en
de tussenliggende trage weg.

• Op 24 februari 2020 weigerde het college van burgemeester en schepenen
een naastgelegen bouwvergunning op het adres Stationstraat 26. De
weigering vloeide voort uit het ontsluiten van achtergelegen
parkeerplaatsen via de trage weg welke achter de Stationstraat en de
Kerkstraat loopt.
• Rekening houdend met deze beslissing, was het onder punt 1 beschreven
ontwerp voor het bouwproject Stationstraat 20-22 niet aanvaardbaar. Ook
hier werd immers de ontsluiting van achtergelegen parkeerplaatsen
voorzien via de trage weg.
• Een nieuw ontwerp voor de aanleg van 7 parkeerplaatsen voor 7
appartementen werd uitgewerkt. Ditmaal ontsluiten de parkeerplaatsen via
de naastgelegen gemeentelijke parking. Op 11 augustus 2020 verleende
het college van burgemeester en schepenen haar principieel akkoord aan
het gewijzigd voorstel.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De site bevindt zich binnen de contouren van het BPA 1 “Pompstraat”,
definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 4 maart 2004.
• Om te voldoen aan de gemeentelijke parkeerverordening, dienen er
minimaal 7 parkeerplaatsen te worden voorzien voor de bewoners
• De trage weg achter de Stationstraat en de Kerkstraat moet maximaal
worden voorbehouden voor de voetgangers en de fietsers en bijkomende
toegangen tot private parkings moeten worden vermeden.
• De toegang voorzien via de gemeentelijke parking is principieel
aanvaardbaar. Het is privaat domein met een openbaar karakter.
• Er wordt een erfdienstbaarheidsovereenkomst opgemaakt tussen de
aanvrager en de gemeente m.b.t. het gebruik van de private parking.

Voorstel
besluit

Artikel 1
De toegang van de parkeerplaatsen via de gemeentelijke parking in de
Stationstraat goedkeuren, mits het sluiten van een
erfdienstbaarheidsovereenkomst. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste
van de aanvrager.
Artikel 2
De ontwerpakte, opgemaakt door notaris Van Der Veken, goedkeuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen machtigen voor de verdere
afhandeling van de akte.
Artikel 4
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
GEMEENTERAAD 25 februari 2021

TOELICHTENDE NOTA
AANVULLENDE PUNTEN

OPENBARE ZITTING
Punten individuele raadsleden
A1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Wedersamenstelling en activering van de
“partij-overschrijdende werkgroep maatregelen corona"
Situatieschets

• In onze gemeente Sint-Gillis-Waas zijn er veel inwoners, ondernemingen,
handelszaken, zelfstandigen, bedrijven, verenigingen, scholen, sportclubs,
… getroffen door de maatregelen om het coronavirus een halt toe te
roepen.
• In 2020 werden vanuit de partij-overschrijdende werkgroep een aantal
voorstellen gedaan om de impact van die coronamaatregelen te milderen.
• We zijn nu eind februari 2021, waarbij er nog altijd heel wat maatregelen
van kracht zijn en sommigen reeds verlengd zijn tot 1 april 2021, wat het
eerste trimester is van 2021.
• Een evaluatie van die maatregelen om de impact te milderen is bijgevolg
zinvol net als het bekijken van eventuele nieuwe, aangepaste
steunmaatregelen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De wedersamenstelling en activering van de “partij-overschrijdende
werkgroep maatregelen corona” is te verkiezen om deze evaluatie uit te
voeren en desgevallend nieuwe maatregelen uit te werken of genomen
maatregelen te herhalen om de impact van het corona-virus op de lokale
bevolking én de lokale economie te beperken.
• Deze werkgroep heeft als taak om advies te verlenen aan de gemeenteraad
en de besluitvorming voor te bereiden.

Besluit

Artikel 1
De wedersamenstelling en activering van de “werkgroep maatregelen corona”
goedkeuren met als doel het evalueren van de bestaande maatregelen en het
desgevallend uitwerken van nieuwe of herhalen van lokale maatregelen om
de impact van het corona-virus op de lokale bevolking én de lokale economie
te beperken. Deze werkgroep heeft als taak om advies te verlenen aan de
gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas en de besluitvorming voor te bereiden.
Artikel 2
Een afvaardiging te vragen aan de verschillende fracties voor
vertegenwoordiging in de werkgroep als volgt:
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a. 2 vertegenwoordigers aangeduid door de N-VA fractie;
b. 2 vertegenwoordigers aangeduid door de CD&V fractie ;
c. 1 vertegenwoordiger aangeduid door de Groen-sp.a fractie;
d. 1 vertegenwoordiger aangeduid door de Vlaams Belang fractie.
Artikel 3
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 25 februari 2021
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau
1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad goedkeuren

Situatieschets

• Artikel 76 van het Decreet Lokaal Bestuur verplicht de OCMW-raad bij
aanvang van de zittingsperiode zijn werking nader te regelen in een
huishoudelijk reglement.
• Het Decreet Lokaal Bestuur geeft tevens aan welke aangelegenheden de
raad in dit reglement moet regelen en welke aangelegenheden het
voorwerp kunnen uitmaken van het huishoudelijk reglement van de OCMWraad.
• In zitting van 28 februari 2019 keurde de OCMW-raad het huishoudelijk
reglement goed.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Een ontwerp van huishoudelijk reglement van de OCMW-raad werd
opgemaakt met een aantal wijzigingen m.b.t.:
• de bijeenroeping (wijze van verzending van de oproeping; inhoud van de
oproeping, indiening aanvullende punten);
• openbare of besloten vergadering;
• informatie voor raadsleden en publiek (o.a. vragen gesteld door
raadsleden);
• quorum (bevestiging aanwezigheden d.m.v. handtekening of audioopname);
• wijze van vergaderen (o.a. mogelijkheid tot schorsing bij uitgebreide
agenda, (sub)amendementen);
• wijze van stemmen (geheime stemming bij digitale vergadering);
• notulen en audio-opname.
• De voorgestelde wijzigingen werden besproken op diverse
overlegmomenten met de fractievoorzitters, de burgemeester en de
voorzitter van de OCMW-raad in aanwezigheid van de algemeen directeur.
• Het is aangewezen om zoveel mogelijk gelijkaardige bepalingen te
behouden voor gemeente- en OCMW-raad.

Voorstel
besluit

Artikel 1
De beslissing van de OCMW-raad van 28 februari 2019 houdende
goedkeuring van het huishoudelijk reglement opheffen.
Artikel 2
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Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad vaststellen en goedkeuren
met onmiddellijke ingang.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Aangepaste beslissing
2. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergemeentelijke samenwerking aanduiding afvaardiging

Situatieschets

• Het OCMW 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
OCMW-raad.
• De voordracht van bestuurders is een bevoegdheid van de OCMW-raad.
• Het OCMW maakt deel uit van de Lokale Advies Commissie (LAC) omtrent
de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
• In iedere gemeente werd een LAC opgericht.
• De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet
in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de LAC van de gemeente. In
die commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of
waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.
• Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Als het
probleem niet opgelost kan worden, bespreekt de LAC het dossier op een
vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om
zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van
elektriciteit, aardgas of water;
• De Vlaamse Regering besliste op 21 december 2018 dat de mandataris die
namens het lokaal bestuur in de LAC zal zetelen, een lid dient te zijn van
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
• Tijdens de OCMW-raad van 1 maart 2019 werd Marita Meul aangeduid als
vertegenwoordiger voor de LAC en werd Hans Burm aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de LAC.
• Tijdens de OCMW-raad van 1 oktober 2020 werd Hans Burm vervangen
door Lauren Van Guyse als lid van het BCSD
• Tijdens de OCMW-raad van 7 januari 2021 werd Marita Meul vervangen
door Chantal Vergauwen als voorzitter van het BCSD.
• Ingevolge de brief, ingekomen op 4 februari 2021, waarbij Marita Meul
ontslag indient voor de haar toegewezen mandaten bij de organisaties
Sociaal Verhuurkantoor (Soveka) en Dienst Schuldbemiddeling Waasland,
dient de OCMW-raad over te gaan tot de aanduiding van:
• een afgevaardigde voor de algemene vergadering (ook lid voor raad van
bestuur) van Sociaal Verhuurkantoor (Soveka);
• een afgevaardigde voor de algemene vergadering (ook plaatsvervangend
lid voor raad van bestuur) van Dienst Schuldbemiddeling Waasland
(DSW).
• Soveka opteert omwille van de continuïteit om één persoon te hebben in de
drie organen algemene vergadering, dagelijks bestuur en raad van bestuur.
• De afgevaardigden voor Soveka en DSW dienen een lid van de OCMW-
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raad te zijn.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de noodzaak tot het voordragen van nieuwe afgevaardigden voor de Lokale
Advies Commissie;
• de noodzaak tot het voordragen van een nieuwe afgevaardigde voor
Soveka;
• de noodzaak tot het voordragen van een nieuwe afgevaardigde voor Dienst
Schuldbemiddeling Waasland.

Voorstel
besluit

Gaat over tot de geheime stemming
… raadsleden nemen aan de stemming deel, uit de stembiljetten blijkt
dat navermelde geldige stemmen worden uitgebracht, gevende
volgende uitslag
1. Lokale Advies Comissie (LAC)
Vertegenwoordiger voor de Lokale Advies Commissie
Leo De Clerck bekomt XX ja-stemmen, XX nee-stemmen
Lauren Van Guyse bekomt XX ja-stemmen, XX nee-stemmen
Plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Lokale Advies Commissie
Lauren Van Guyse (indien niet verkozen als vaste vertegenwoordiger) bekomt
XX ja-stemmen, XX nee-stemmen
2. Sociaal Verhuurkantoor (Soveka)
Afgevaardigde voor de algemene vergadering (tevens lid voor het dagelijks
bestuur en lid voor raad van bestuur)
Chantal Vergauwen bekomt XX ja-stemmen, XX nee-stemmen
Denis D’hanis bekomt XX ja-stemmen, XX nee-stemmen
3. Dienst Schuldbemiddeling Waasland (DSW)
Afgevaardigde voor de algemene vergadering (tevens plaatsvervangend lid
voor raad van bestuur)
Chantal Vergauwen bekomt XX ja-stemmen, XX nee-stemmen
Nico De Wert bekomt XX ja-stemmen, XX nee-stemmen
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. Lokale Advies Comissie (LAC)
vertegenwoordiger:
XXXXXXXXX
plaatsvervangend vertegenwoordiger:
XXXXXXXXX
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2. Sociaal Verhuurkantoor (Soveka)
afgevaardigde voor de algemene vergadering (tevens lid voor het dagelijks
bestuur en lid voor raad van bestuur)
XXXXXXXXX
3. Dienst Schuldbemiddeling Waasland (DSW)
Afgevaardigde voor de algemene vergadering (tevens plaatsvervangend lid
voor raad van bestuur
XXXXXXXXX
Artikel 2
De OCMW-raad 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
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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