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GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
GEMEENTERAAD 16 december 2021
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten college burgemeester en schepenen
1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Eedaflegging nieuwe schepen - onderzoek
geloofsbrieven - Matthias Van Zele

Inleiding

Greet Van Moer

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 3 januari 2019 tot de verkiezing van
de schepenen.
• In de gezamenlijke akte van voordracht staat 31 december 2021 vermeld
als einddatum voor het schepenmandaat van de heer Wilbert Dhondt.
• In de gezamenlijke akte van voordracht staat raadslid Matthias Van Zele als
opvolger voor schepen Wilbert Dhondt voor de resterende duurtijd van het
mandaat.
• Vooraleer tot de installatie van de nieuwe schepen wordt overgegaan moet
de gemeenteraad de geloofsbrieven van de opvolger onderzoeken.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Het mandaat van schepen van de heer Matthias Van Zele gaat in op 1
januari 2022.
• De kandidatuur van de heer Matthias Van Zele is ontvankelijk en wordt
geldig verklaard.
• 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 Matthias Van Zele aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet zoals opgenomen in het kiesdecreet
en sedert de geldigverklaring van de verkiezingen door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen niet opgehouden heeft te voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
• De eedaflegging van de verkozen schepen geldt als aanstelling in zijn
functie met ingang van 1 januari 2022.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen d.d. 7
december 2018;
• uittreksel uit de bevolkingsregisters op naam van de heer Matthias Van
Zele;
• uittreksel uit het strafregister op naam van de heer Matthias Van Zele;
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• een verklaring op eer op naam van de heer Matthias Van Zele inzake de
onverenigbaarheden.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De geloofsbrieven van de heer Matthias Van Zele goedkeuren met het oog op
zijn aanstelling als derde schepen met ingang van 1 januari 2022.
Artikel 2
Akte nemen van de eedaflegging en verklaren dat de heer Matthias Van Zele
als derde schepen van deze gemeente wordt verkozen met ingang van 1
januari 2022.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur.

2. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Invulling schepenmandaat, onderzoek
geloofsbrieven, aktename voordracht als schepen en eedaflegging - Pascal Buytaert

Inleiding

Greet Van Moer

Situatieschets

• De gemeenteraad besloot in zitting van 3 januari 2019 tot de verkiezing van
de schepenen.
• In de gezamenlijke akte van voordracht staat 31 december 2021 vermeld
als einddatum voor het schepenmandaat van de heer Harry De Wolf.
• In de gezamenlijke akte van voordracht staat Chantal Vergauwen als
opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat maar met haar
schrijven van 13 november 2021 verzaakt zij aan de opvolging van Harry
De Wolf als schepen conform de voordrachtsakte na de verkiezingen van
oktober 2018.
• Zij werd op 7 januari 2021 aangesteld als voorzitter van het Bijzonder
Comité Sociale Dienst en als vijfde schepen en zij wenst dit mandaat verder
te vervullen tot einde legislatuur.
• Er werd één voordracht van kandidaat-schepen ingediend op naam van de
heer Pascal Buytaert, gemeenteraadslid.
• Vooraleer tot de installatie van de nieuwe schepen wordt overgegaan moet
de gemeenteraad de geloofsbrieven van de opvolger onderzoeken.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De akte van voordracht als kandidaat-schepen op naam van de heer Pascal
Buytaert, gemeenteraadslid.
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• Het mandaat van schepen van de heer Pascal Buytaert gaat in op 1 januari
2022.
• De kandidatuur van de heer Pascal Buytaert is ontvankelijk en wordt geldig
verklaard.
• 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 Pascal Buytaert aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet zoals opgenomen in het kiesdecreet
en sedert de geldigverklaring van de verkiezingen door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen niet opgehouden heeft te voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
• De eedaflegging van de verkozen schepen geldt als aanstelling in zijn
functie met ingang van 1 januari 2022.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen d.d. 7
december 2018;
• de voordrachtsakte van kandidaat-schepen Pascal Buytaert ingediend d.d.
6 december 2021;
• uittreksel uit de bevolkingsregisters op naam van de heer Pascal Buytaert;
• uittreksel uit het strafregister op naam van de heer Pascal Buytaert;
• een verklaring op eer op naam van de heer Pascal Buytaert inzake de
onverenigbaarheden.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
In overeenstemming met art. 49 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur beslissen
om het opengevallen schepenmandaat opnieuw in te vullen.
Artikel 2
De geloofsbrieven van de heer Pascal Buytaert goedkeuren met het oog op
zijn aanstelling als tweede schepen met ingang van 1 januari 2022.
Artikel 3
Akte nemen van de eedaflegging en verklaren dat de heer Pascal Buytaert
als tweede schepen van deze gemeente wordt verkozen met ingang van 1
januari 2022.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur.

3. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Agentschap Binnenlands Bestuur jaarrekening 2020 - kennisname goedkeuring
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Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets • Het college van burgemeester en schepenen heeft een mail van
Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) ontvangen d.d. 19 november
2021 betreffende de jaarrekening 2020: de gouverneur keurt de
jaarrekening 2020 goed.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden
ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• mail van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 19 november 2021 met het
goedkeuringsbesluit.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• artikel 332, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2020.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

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

Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• De volgende algemene vergadering van vzw Tempus De Route wordt op
woensdag 12 januari 2022 om 20 uur in de raadzaal georganiseerd.

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.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de uitnodiging voor de algemene vergadering op 12 januari 2022;
• het verslag van de algemene vergadering van 21 oktober 2021.

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 12 januari 2022:
1. Wijziging dagelijks bestuur
2. Goedkeuring verslag 21 oktober 2021
3. Kasverslag
4. Begroting 2022
5. Stand van zaken ticketverkoop
6. Evaluatie voorstellingen
7. Programmavoorstellen seizoen 2022-2023
8. 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 12 januari 2022.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

5. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Cultuur en Toerisme - Budget en jaaractieplan 2022 vzw
Tempus De Route
Inleiding

Wilbert Dhondt

Situatieschets

• Sinds 2014 heeft de EVA-vzw Tempus De Route als doel het organiseren
van activiteiten met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming
en cultuurspreiding.
• Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de
gemeenteraad op 3 april 2014. Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt
onder meer dat het gemeentebestuur jaarlijks 20.000 euro voorziet ter
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dekking van kosten verbonden aan de programmatie van film-, school-,
familie- en jeugdvoorstellingen in gemeenschapscentrum De Route.
• Deze middelen werden ingeschreven in het budget onder BI 071000, AR
6147000-Receptie en representatiekosten, SD09/BVT012/A04.

Verantwoording

• Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Vzw Tempus De Route functioneert als een extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur.
• De samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw
Tempus De Route bepaalt dat het budget en het jaaractieplan van de vzw
Tempus De Route jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de
maand december van het jaar dat aan het budgetjaar voorafgaat.

Verwijzingsdocumenten

• Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw
Tempus De Route, goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 april 2014;
het budget en bijhorend jaaractieplan 2022 die door vzw Tempus De Route
werd opgemaakt.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Het budget en het bijhorend jaaractieplan 2022 van EVA-vzw Tempus De
Route goedkeuren.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

6. - Cel Beleidsondersteuning - Contractenbeheer - Opmaken mobiliteitsstudie
mobiliteitsplan - goedkeuring verrekening

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In het investeringsbudget 2021 werden voldoende kredieten voorzien als
volgt:
- beleidsitem 020001 (Mobiliteit);
- algemeen rekeningnummer 214000 (Plannen en studies);
- opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025
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Verantwoording

o doelstelling SD07: De verkeersleefbaarheid verhogen door het
gemotoriseerd verkeer te verminderen en de voorzieningen voor de
zachte weggebruiker te verhogen;
o actieplan GGZ010: Werken aan een duurzame mobiliteit door het
comfort en de veiligheid van de zachte weggebruikers te verhogen,
het collectief vervoer aan te moedigen en de nadelige effecten van
het gemotoriseerd verkeer in te perken;
o actie SD07/GGZ010/A7: Nieuw mobiliteitsplan opmaken;
o actie prioritair: nee;
o SDG16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
De gemeenteraad besloot in zitting van 2 mei 2019 tot :
- het opmaken van een mobiliteitsstudie gemeentelijk mobiliteitsplan,
waarvan de kostprijs wordt geraamd op 35.000 euro;
- het goedkeuren van het bestek en de gunningswijze;
- het machtigen van het college van burgemeester en schepenen om de
opdracht te gunnen na de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 15 juli
2019 tot de goedkeuring van de gunning van de opdracht 'Opmaak
mobiliteitsstudie mobiliteitsplan' aan Tridée bvba, Quellinstraat 6 in 2018
Antwerpen tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van
34.770,00 euro excl. btw of 42.071,70 euro incl. 21% btw.
De uitvoering van de opdracht moet gebeuren overeenkomstig de
lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019-24, opgesteld door
Mobiliteit en Contractenbeheer.
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat bijkomende onderzoeken
noodzakelijk waren.
Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 15,53%, waardoor het
totale bestelbedrag na verrekeningen nu 40.170,00 euro excl. btw of
48.605,70 euro incl. 21% btw bedraagt;
Het college van burgemeester en schepenen besloot bijgevolg in zitting van
1 februari 2021 tot:
- goedkeuring van verrekening 1: Bijkomende onderzoeken van de
opdracht 'Opmaak mobiliteitsstudie mobiliteitsplan' voor het totaal
bedrag in meer van 5.400,00 euro excl. btw of 6.534,00 euro incl. 21%
btw;
- de goedkeuring van de verrekening, door het college van burgemeester
en schepenen, laten bekrachtigen door de gemeenteraad;
- kredieten t.b.v. 29.450 euro van budget 2020 overzetten naar budget
2021 en extra kredieten voorzien bij de aanpassing van het Strategisch
Meerjarenplan.
De financieel directeur verleende op 28 januari 2021 hiervoor een visum
met nr. 777.

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad besloot in zitting van 3 oktober 2019 dat het begrip
‘dagelijks bestuur’ (in functie van meer- en minwerken) vanaf 4 oktober
2019 als volgt werd vastgesteld:
goedkeuring van meer- en minwerken tijdens de uitvoeringsfase van de
gegunde opdrachten waarvan de lastvoorwaarden door de gemeenteraad
werden vastgesteld voor zover de totaliteit van de goedgekeurde meer- en
minwerken niet leidt tot bijkomende uitgaven van meer dan 10% van het
gunningsbedrag en in zoverre het voorwerp van de opdracht niet wijzigt.
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• Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen om beslissingen te nemen op eigen initiatief in gevallen van
dwingende en onvoorziene omstandigheden.
• Deze aanvullende diensten, als gevolg van wijzigingen in de opdracht,
kunnen in toepassing van artikel 38/1 (Aanvullende werken, leveringen of
diensten) van het KB van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zonder nieuwe
plaatsingsprocedure doorgevoerd en uitgevoerd worden door de
oorspronkelijke opdrachtnemer, nl. de firma Tridée bvba, Quellinstraat 6 in
2018 Antwerpen, aangezien bij verandering van opdrachtnemer de
uitvoering van deze aanvullende diensten economisch en technisch niet
interessant en niet haalbaar is i.k.v. de uitvoering van de volledige diensten.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025;
• de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 2 mei 2019 houdende :
- het opmaken van een mobiliteitsstudie gemeentelijk mobiliteitsplan,
waarvan de kostprijs wordt geraamd op 35.000 euro;
- het goedkeuren van het bestek en de gunningswijze;
- het machtigen van het college van burgemeester en schepenen om de
opdracht te gunnen na de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
15 juli 2019 houdende de goedkeuring van de gunning van de opdracht
'Opmaak mobiliteitsstudie mobiliteitsplan' aan Tridée bvba, Quellinstraat 6 in
2018 Antwerpen tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van
34.770,00 euro excl. btw of 42.071,70 euro incl. 21% btw.
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
1 februari 2021 houdende :
- de goedkeuring van verrekening 1: Bijkomende onderzoeken van de
opdracht 'Opmaak mobiliteitsstudie mobiliteitsplan' voor het totaal
bedrag in meer van 5.400,00 euro excl. btw of 6.534,00 euro incl. 21%
btw;
- de goedkeuring van de verrekening, door het college van burgemeester
en schepenen, laten bekrachtigen door de gemeenteraad;
- kredieten t.b.v. 29.450 euro van budget 2020 overzetten naar budget
2021 en extra kredieten voorzien bij de aanpassing van het Strategisch
Meerjarenplan.
• het bestek 2019-24 ‘opmaak mobiliteitsstudie mobiliteitsplan’;
• de offerte van Tridée bvba voor de bijkomende onderzoeken voor de
opdracht ‘opmaak mobiliteitsstudie mobiliteitsplan’.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
• het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
• het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
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• de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

Besluit

Artikel 1
De beslissing van het college houdende goedkeuring van de verrekening 1
van de opdracht ‘opmaken mobiliteitsstudie mobiliteitsplan’ voor een
totaalbedrag in meer van 5.400,00 euro excl. btw of 6.534,00 euro incl. 21%
btw (overschrijding van het bestelbedrag met 15,53 %), bekrachtigen.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Aangepaste beslissing
7. - Cel Beleidsondersteuning - Contractenbeheer - Masterplan Groen-Blauwe As
Blokstraatbeek opmaken - goedkeuring verrekening

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In het investeringsbudget 2021 werden voldoende kredieten voorzien als
volgt:
- beleidsitem: 060000 – Omgeving;
- algemeen rekeningnummer: 2140000 – Plannen en Studies;
- opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025:
o doelstelling (SD06): De ruimte duurzaam gebruiken door
wonen, natuur, industrie en landbouw te harmoniseren;
o actieplan (GGZ011): De ruimtelijke planning, het
vergunningenbeleid en de handhaving inzetten voor een
efficiënt en duurzaam gebruik van de ruimte;
o actie (SD06/GGZ011/A1): De ruimtelijke planning inzetten als
instrument om de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen;
o actie prioritair: ja
o SDG (11): Inclusieve, veilige, duurzame steden en
gemeenschappen.
• Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 13
januari 2020 tot het goedkeuren van het principe om een masterplan
“groen-blauwe as Blokstraatbeek” op te maken en het bestek “Masterplan
groen-blauwe as Blokstraatbeek opmaken” voor te leggen aan de
gemeenteraad van februari 2020.
• De gemeenteraad besloot in zitting van 6 februari 2020 tot:
- het goedkeuren van de opmaak van een masterplan groen-blauwe as
Blokstraatbeek, waarvan de kostprijs wordt geraamd op 35.000 euro;
- het goedkeuren van het bestek en de gunningswijze;
- het machtigen van het college van burgemeester en schepenen de
opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;

GR16122021

10
de financiering van deze uitgave past in de kredieten 2020, zoals
opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 (schema M3).
Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van
27 april 2020 tot het goedkeuren van de gunning van de opdracht
'Masterplan groen-blauwe as Blokstraatbeek opmaken - aanstellen
ontwerper' aan Atelier Romain bvba, Dendermondsesteenweg 50 in 9000
Gent voor een totaalbedrag van 34.932,70 euro incl. btw en tegen de
voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering van de opdracht moet gebeuren overeenkomstig de
lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020-03.
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat extra prestaties
noodzakelijk waren, wat resulteerde in 103 extra gepresteerde uren ten
laste van de gemeente.
Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 30,33%, waardoor het
totale bestelbedrag na verrekeningen nu 37.625,00 euro excl. btw of
45.526,25 euro incl. 21% btw bedraagt.
Het college van burgemeester en schepenen besloot bijgevolg in zitting van
7 juni 2021 tot goedkeuring van verrekening 1 “extra gepresteerde uren ten
laste van de gemeente” van de opdracht 'Masterplan groen-blauwe as
Blokstraatbeek opmaken - aanstellen ontwerper' voor het totaal bedrag in
meer van 8.755,00 euro excl. btw of 10.593,55 euro incl. 21% btw.
De financieel directeur verleende op 2 juni 2021 hiervoor een visum met nr.
877.
-

•

•
•
•
•

•

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad besloot in zitting van 3 oktober 2019 dat het begrip
‘dagelijks bestuur’ (in functie van meer- en minwerken) vanaf 4 oktober
2019 als volgt werd vastgesteld:
goedkeuring van meer- en minwerken tijdens de uitvoeringsfase van de
gegunde opdrachten waarvan de lastvoorwaarden door de gemeenteraad
werden vastgesteld voor zover de totaliteit van de goedgekeurde meer- en
minwerken niet leidt tot bijkomende uitgaven van meer dan 10% van het
gunningsbedrag en in zoverre het voorwerp van de opdracht niet wijzigt.
• Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen om beslissingen te nemen op eigen initiatief in gevallen van
dwingende en onvoorziene omstandigheden.
• Deze aanvullende diensten, als gevolg van wijzigingen in de opdracht,
kunnen in toepassing van artikel 38/1 (Aanvullende werken, leveringen of
diensten) van het KB van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zonder nieuwe
plaatsingsprocedure doorgevoerd en uitgevoerd worden door de
oorspronkelijke opdrachtnemer, nl. de firma Atelier Romain bvba,
Dendermondsesteenweg 50 in 9000 Gent, aangezien bij verandering van
opdrachtnemer de uitvoering van deze aanvullende diensten economisch
en technisch niet interessant en niet haalbaar is i.k.v. de uitvoering van de
volledige diensten.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025;
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
13 januari 2020 tot het goedkeuren van het principe om een masterplan
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•

•

•

•
•

“groen-blauwe as Blokstraatbeek” op te maken en het bestek “Masterplan
groen-blauwe as Blokstraatbeek opmaken” voor te leggen aan de
gemeenteraad van februari 2020;
de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 6 februari 2020 tot:
- het goedkeuren van de opmaak van een masterplan groen-blauwe as
Blokstraatbeek, waarvan de kostprijs wordt geraamd op 35.000 euro;
- het goedkeuren van het bestek en de gunningswijze;
- het machtigen van het college van burgemeester en schepenen de
opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
- de financiering van deze uitgave past in de kredieten 2020, zoals
opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 (schema M3).
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
27 april 2020 tot het goedkeuren van de gunning van de opdracht
'Masterplan groen-blauwe as Blokstraatbeek opmaken - aanstellen
ontwerper' aan Atelier Romain bvba, Dendermondsesteenweg 50 in 9000
Gent tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver;
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
7 juni 2021 tot goedkeuring van verrekening 1 “extra gepresteerde uren ten
laste van de gemeente” van de opdracht 'Masterplan groen-blauwe as
Blokstraatbeek opmaken - aanstellen ontwerper' voor het totaal bedrag in
meer van 8.755,00 euro excl. btw of 10.593,55 euro incl. 21% btw;
het bestek 2020-03 'Masterplan groen-blauwe as Blokstraatbeek opmaken aanstellen ontwerper';
de factuur van Atelier Romain bvba van 9 juni 2021 voor de extra prestaties
voor de opdracht 'Masterplan groen-blauwe as Blokstraatbeek opmaken aanstellen ontwerper'.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
• het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
• het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
• de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Besluit

Artikel 1
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7
juni 2021 houdende de goedkeuring van verrekening 1 van de opdracht
'Masterplan groen-blauwe as Blokstraatbeek opmaken - aanstellen ontwerper'
voor het totaal bedrag in meer van 8.755,00 euro excl. btw of 10.593,55 euro
incl. 21% btw (overschrijding van het bestelbedrag met 30,33%),
bekrachtigen.
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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8. - Grondgebiedzaken - Mobiliteit - Aanvullend politiereglement op het verkeer
gemeentewegen wijziging

Inleiding

Erik Rombaut

Situatieschets

• Wanneer het gemeentebestuur beslist om op een bepaalde plaats een
verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan
met het plaatsen van de correcte verkeerstekens, met name
verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen.
• Voor het plaatsen van verkeerstekens die verplichtingen opleggen aan de
weggebruikers maakt de gemeenteoverheid een aanvullend reglement op.
Een aanvullend reglement wordt enkel vastgesteld voor signalisatie welke
bestemd is voor het regelen van een permanente of periodieke toestand dat
een gebod of verbod instelt of opheft. Alle te regelen openbare wegen in dit
algemeen reglement behoren tot het beheer van de gemeente Sint-GillisWaas.
• Het aanvullend reglement is ingedeeld in drie rubrieken, namelijk:
1. gemeentewegen per straat;
2. gemeentewegen gebiedsdekkende maatregelen;
3. gemeentewegen verhoogde inrichtingen;
en wordt overgemaakt aan Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket
voor Lokale Besturen. In het voorliggende voorstel van beslissing worden
de eerste beide rubrieken aangepast aan de huidige toestand op het
terrein.

Verantwoording

• Het mobiliteitsbeleid en de inrichting van de openbare weg veranderen
voortdurend in functie van het streven naar meer verkeersveiligheid en naar
het aanmoedigen van een duurzaam verplaatsingsgedrag. Nieuwe
inzichten, vragen van bewoners, suggesties van raadsleden,… leiden tot
een aanpassing van het verkeersregime en van de infrastructuur. Het
aanvullend reglement is de neerslag daarvan.
• Het aanvullend reglement werd laatst door de gemeenteraad goedgekeurd
op 12 december 2019. Door de langdurige ziekte van de
mobiliteitsambtenaar kon het reglement eind 2020 niet aan de raad worden
voorgelegd. Het voorliggende voorstel omdat o.a. volgende aanpassingen
die de jongste twee jaar op het terrein werden uitgevoerd:
- Gewijzigde voorrangsregeling Vosstraat-Voshoek-Botermelkstraat
- Gewijzigd verkeersregime in centrumgebied Meerdonk
- Gewijzigd verkeersregime op ’t Kalf (omgeving Eeckberger)
- Verkeersremmende maatregelen Klingedijkstraat-Kluizendijkstraat en
Spaanskwartier-Molenhoekstraat
- Gewijzigd statuut (voorbehouden voor landbouwvoertuigen en zahte
weggebruikers) in Warme Nauwstraat-Oude Kroonstraat-Groenstraat,
Krekeldijk, Hoekstraat
- Gewijzigde voorrangsregeling en snelheidsregime kruispunt
Baarstraat-Bunderstraat-Shondstraat
- Gewijzigd statuut (fietsstraat) in Schooldreef-Kerselarendreef en ’t Kalf
(omgeving Eeckberger)
- Gewijzigd statuut (woonerf) Bosstraat
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• Daarnaast omvat het aanvullend reglement nog tal van andere, eerder
punctuele maatregelen die sinds begin 2020 werden uitgevoerd. De
inzichten van het mobiliteitsplan-in-opmaak werden, in afwachting van de
goedkeuring door de gemeenteraad, evident nog niet opgenomen in het
aanvullend reglement. Dit is evenmin het geval voor een aantal lopende en
voorziene proefprojecten in de Mgr. Bermijnstraat (geschrankt parkeren) en
in de Heidestraat en Stationstraat (afschaffing beurteling parkeren).

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het gemeentelijk mobiliteitsplan, definitief conform verklaard door de
Provinciale Auditcommissie Oost-Vlaanderen (PAC) op 23 augustus 2010
en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 7 oktober
2010;
• het aanvullend politiereglement op het verkeer gemeentewegen,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 juli 2014 en gewijzigd op
10 december 2015, 7 september 2017, 13 december 2018 en 12 december
2019.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968;
• het koninklijk besluit van 1 december 1975 en alle wijzigingen houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;
• het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en alle wijzigingen houdende
de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens;
• het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen over
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
• het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging
van de verkeerstekens;
• de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de
gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;
• het bijzonder politiereglement van 29 juni 2020 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Het aanvullend politiereglement op het verkeer gemeentewegen,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 juli 2014 en gewijzigd op 10
december 2015, 7 september 2017, 13 december 2018 en 12 december
2019, wordt opnieuw vastgesteld voor volgende rubrieken:
1.
gemeentewegen per straat;
2.
gemeentewegen gebiedsdekkende maatregelen.
Artikel 2
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 3
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Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

9. - Welzijn - Welzijn - Aanpassing huishoudelijk reglement Lokaal Overleg
Kinderopvang - goedkeuring

Inleiding

Chantal Vergauwen

Situatieschets

• Vanuit het agentschap Opgroeien krijgt het lokaal bestuur en het Lokaal
Overleg Kinderopvang meer en meer een doorslaggevende adviesrol
toebedeeld. In die mate dat vanuit het agentschap Opgroeien het advies
bepalend zal zijn om al dan niet vergunningen toe te kennen.
• Aangezien het aantal adviesvragen voor het Lokaal Overleg Kinderopvang
in de toekomst zal toenemen en het praktisch niet altijd mogelijk is om
steeds de stemgerechtigde leden tijdig en in aantal bij elkaar te roepen om
een advies uit te brengen, wordt vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang
voorgesteld om de mogelijkheid om digitaal advies te verlenen en digitaal te
stemmen op te nemen in het huishoudelijk reglement.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• In de gemeente Beveren is de mogelijkheid om digitaal advies uit te
brengen en digitaal te stemmen door de leden van het Lokaal Overleg
Kinderopvang reeds opgenomen in het huishoudelijk reglement.
• De vraag is gesteld naar andere adviesraden maar daar is geen behoefte
om het digitaal advies en de daaraan gekoppelde stemming op te nemen in
hun huishoudelijk reglement.
• De stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang hebben
unaniem positief advies gegeven om digitaal advies te geven en digitaal te
stemmen. Zij stellen unaniem voor om volgende tekst op te nemen en toe te
voegen aan het huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang:
“Een advies kan ook verleend worden via een digitale stemming. De
voorzitter en secretaris bereiden het advies voor, waarna dit doorgemaild
wordt naar de stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg
Kinderopvang. De stemgerechtigde leden hebben één week tijd om hun
antwoord door te geven. Indien geen antwoord binnen deze termijn wordt
ontvangen, dan wordt dit beschouwd als akkoord/positief. Het resultaat van
de digitale stemming wordt naar de leden doorgestuurd.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 4 april 2019;
• het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang in zitting van 7 oktober
2021;
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
28 oktober 2021. Het college van burgemeester en schepenen keurt de
aanpassing van het huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang
principieel goed.
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Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en
groepsopvang baby’s en peuters (artikel 2, 3de lid);
• besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal
beleid kinderopvang (artikel 7);
• besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 20214 houdende de
procedures voor de aanvraag en de toekenning van de vergunning en
subsidies voor gezinsopvang en groepsopvang baby’s en peuters (artikel
88);
• besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de
procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een
attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse opvang (artikel 89);
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
De volgende toevoeging aan artikel 10 van het huishoudelijk reglement
Lokaal Overleg Kinderopvang goedkeuren:
Een advies kan ook verleend worden via een digitale stemming. De voorzitter
en secretaris bereiden het advies voor, waarna dit doorgemaild wordt naar de
stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. De
stemgerechtigde leden hebben één week tijd om hun antwoord door te
geven. Indien geen antwoord binnen deze termijn wordt ontvangen, dan
wordt dit beschouwd als akkoord/positief. Het resultaat van de digitale
stemming wordt naar de leden doorgestuurd.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Aangepaste beslissing
10. - Interne Zaken - Onderwijs - Gemeentelijk onderwijs - goedkeuring
arbeidsreglement

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen bepaalt
dat het schoolbestuur voor haar personeel een arbeidsreglement moet
opmaken met daarin een aantal verplichte vermeldingen.
• Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het
personeel vast.
• Het arbeidsreglement voor het gemeentelijk onderwijs wordt gebaseerd op
het model arbeidsreglement van OVSG, dat werd aangepast oktober 2021.
• Het is noodzakelijk om het huidige arbeidsreglement te vernieuwen.
• Een nieuwe versie van het arbeidsreglement werd voor advies voorgelegd
aan het ABC op 19 november 2021.
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• Er is een gezamenlijke versie voor gemeentelijke basisschool Het Kompas
en gemeentelijke lagere school Zandloper/GOM.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Het arbeidsreglement is een verplichtende maatregel waaraan het
schoolbestuur moet voldoen.
• Het model van arbeidsreglement van OVSG.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• verslag ABC van 19 november 2021.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• de wet van 8 april 1965;
• het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde
centra voor leerlingenbegeleiding.

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 juli 2019 met betrekking tot het
vaststellen en het goedkeuren van het arbeidsreglement voor de scholen van
het gemeentelijk onderwijs Sint-Gillis-Waas opheffen.
Artikel 2
Met ingang van 17 december 2021 de nieuwe versie van het integrale
arbeidsreglement voor de scholen van het gemeentelijk onderwijs Sint-GillisWaas goedkeuren.
Artikel 3
Het arbeidsreglement treedt in werking vanaf 17 december 2021, behoudens
wetgevende bepalingen die een andere ingangsdatum vooropstellen.
Artikel 4
Een exemplaar van het arbeidsreglement bezorgen aan alle in dienst zijnde
personeelsleden en bij nieuwe indiensttredingen, tegen ontvangstbewijs.
Artikel 5
Een bericht ophangen voor het personeel, op een duidelijk zichtbare plaats,
waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd.
Artikel 6
Toekomstige wijzigingen en aanpassingen aan het arbeidsreglement dienen
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 7
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
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Artikel 8
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

11. - Financiën - Financiën - Meerjarenplan 2020-2025 - toelage politiezone 2022

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Verlenen van een gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van
1.670.188 EUR aan de politiezone Waasland Noord voor het dienstjaar
2022 is noodzakelijk.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van de
politiezone Waasland Noord.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 10 december 2020, houdende toekenning
van een gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2021 aan de politiezone
Waasland Noord.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2022 een gemeentelijke bijdrage verlenen voor een
bedrag van 1.670.188,00 EUR aan de politiezone Waasland Noord.
Artikel 2
Afschrift van het dossier overmaken aan de politiezone.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

12. - Financiën - Financiën - Meerjarenplan 2020-2025 - toelage Hulpverleningszone
2022

Inleiding

Maaike De Rudder
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Situatieschets

• Verlenen van een gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van
1.148.993 EUR aan de hulpverleningszone Waasland voor het dienstjaar
2022 is noodzakelijk.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van de
hulpverleningszone Waasland.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 10 december 2020, houdende toekenning
van een gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2021 aan de
hulpverleningszone Waasland.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2022 een gemeentelijke bijdrage verlenen voor een
bedrag van 1.148.993,00 EUR aan de hulpverleningszone Waasland.
Artikel 2
Afschrift van het dossier overmaken aan de hulpverleningszone.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

13. - Financiën - Financiën - Meerjarenplan 2020-2025 - toelage Welzijnsvereniging
2022

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Verlenen van een gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van
1.199.275 EUR aan de Welzijnsvereniging voor het dienstjaar 2022 is
noodzakelijk.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van de
Welzijnsvereniging.
• Meerjarenplan 2020-2025 zoals goedgekeurd door de algemene
vergadering van de Welzijnsvereniging.
• Beslissing schepencollege van 2 december 2021 m.b.t. de toelage van de
Welzijnsvereniging.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• meerjarenplan 2020-2025 zoals goedgekeurd door de Welzijnsvereniging.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2022 een gemeentelijke bijdrage verlenen voor een
bedrag van 1.199.275,00 EUR aan de Welzijnsvereniging.
Artikel 2
Afschrift van het dossier overmaken aan de Welzijnsvereniging.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

14. - Financiën - Financiën - Verdeling toelagen ontwikkelingssamenwerking individuele vaststelling - gemeentebudget 2021

Inleiding

Chantal Vergauwen

Situatieschets

• Individuele vaststelling van toelagen aan diverse vormen van ontwikkelingssamenwerking dienstjaar 2021.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• diverse vormen van ontwikkelingssamenwerking ondersteunen.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• collegebesluit van 14 oktober 2021 tot verdeling ontwikkelingssamenwerking 2021.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Voor het dienstjaar 2021 volgende niet-verplichte toelagen verlenen aan de
hierna vermelde verenigingen:
-

Noodhulp
Vorming scholen
Provinciaal project Noord-Zuidforum
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-

Fair Trade Sint-Gillis-Waas
Wereldwinkel organisatie geschenkenbeurs
Dorizon Doenja organisatie jaarconcert
11.11.11 koepel

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
2.000,00 EUR

-

Juventudo Amadora Portugal
Junglekids Dhanwar
Piano Posso Willy Janssen (6 maanden)
Stijn Rombaut Guatemala (6 maanden)

2.000,00 EUR
2.000,00 EUR
1.000,00 EUR
0,00 EUR

-

Oxfam Wereldwinkels
Broederlijk Delen SGW
Trias
We Social Movements
Chili Roger Bauwens
Sint-Egidiusfonds
Dorizon Doenja
Project Mama Kongolese

531,25 EUR
531,25 EUR
531,25 EUR
531,25 EUR
531,25 EUR
531,25 EUR
531,25 EUR
531,25 EUR

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

15. - Financiën - Financiën - Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - vaststelling deel
gemeente

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen
wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een
strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan
start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt
af op het einde van het jaar na de daaropvolgende
gemeenteraadsverkiezingen.
• In de strategische nota van het meerjarenplan worden de
beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te
voeren beleid geïntegreerd weergegeven. De strategische nota geeft de
cijfers weer voor de prioritaire acties.
• Wanneer binnen een strategisch doelstelling een prioritaire actie wordt
gedefinieerd, wordt deze strategische doelstelling ook prioritair. Over de
niet-prioritaire acties onder deze prioritaire strategische doelstelling moet
minder gedetailleerd gerapporteerd worden.
• In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling
van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt
verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
• De financiële nota bevat ook een schema waarbij de kredieten zichtbaar
zijn per beleidsdomein.
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• De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de
verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de
raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.
• Na de toelichting volgt een onderdeel waarin de wijzigingen gemotiveerd
worden.
• Samen met het meerjarenplan werd ook de documentatie ter beschikking
gesteld aan de raadsleden. Deze documentatie bevat
achtergrondinformatie.
• De gemeenteraad en de OCMW-raad stellen elk hun deel van het
beleidsrapport vast. Vervolgens keurt de gemeenteraad het deel van het
beleidsrapport, zoals vastgesteld door de OCMW-raad, goed. Door die
goedkeuring, wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
• Het meerjarenplan bevat geconsolideerde cijfers. Het gemeentelijk deel en
het OCMW-deel zijn enkel terug te vinden in het schema M3 in de financiële
nota.
• Met de vaststelling van het meerjarenplan geeft de raad toestemming aan
het college van burgemeester en schepenen om de opgenomen uitgaven
en ontvangsten te verrichten (mits naleving van de wettelijke bepalingen).

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 biedt een antwoord op talrijke
strategische uitdagingen en financiële risico’s en staat garant voor gezonde
gemeentefinanciën op middellange en lange termijn.
• De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 voldoet aan de dubbele
evenwichtsvoorwaarde in de BBC 2020. Het geraamde budgettair resultaat
is immers per boekjaar minstens nul, de geraamde autofinancieringsmarge
van het laatste boekjaar (2025) is ook minstens nul. De
autofinancieringsmarge is zelfs elk jaar hoger dan nul.
• In de meerjarenplanaanpassing werden beleidsdoelstellingen opgenomen
voor zowel het nieuwe beleid als het weerkerende beleid en de
ondersteunende werking, op deze manier vormt het een coherent kader
voor de werking van de organisatie.
• De meerjarenplanaanpassing getuigt van een verregaande operationele
integratie van gemeente en OCMW.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25
november 2021 houdende voordragen van de strategisch
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 aan de gemeenteraad;
• meerjarenplanaanpassing 2020-2025 met volgnummer budgettair journaal
10032170, bestaande uit een strategische nota, financiële nota en
toelichting;
• documentatie bij de meerjarenplanaanpassing 2020-2025.

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 m.b.t. vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en
GR16122021

22
de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
provinciale besturen;
• omzendbrief KB/ABB 2020/3 m.b.t. de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens
de beleids- en beheercyclus.

Besluit

Artikel 1
De meerjarenplanaanpassing 2020-2025, bestaande uit een strategische
nota, een financiële nota, een toelichting en een motivering van de
wijzigingen, vaststellen voor wat betreft het gemeentelijk gedeelte.
Artikel 2
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 3
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid via BBCDR.
(BBC Digitale Rapportering).
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 - Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - goedkeuring deel
OCMW

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeenteraad en de OCMW-raad stellen elk hun deel van het
beleidsrapport vast. Vervolgens keurt de gemeenteraad het deel van het
beleidsrapport, zoals vastgesteld door de OCMW-raad, goed. Door die
goedkeuring, wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
• De OCMW-raad stelde de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 vast in
zitting van heden voor wat betreft het OCMW-gedeelte.
• Het meerjarenplan bevat geconsolideerde cijfers. Het gemeentelijk deel en
het OCMW-deel zijn enkel terug te vinden in het schema M3 in de financiële
nota.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Het OCMW-deel van het beleidsrapport is geen bedreiging voor de
financiële belangen van de gemeente en kan na vaststelling door de
OCMW-raad goedgekeurd worden.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
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• beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25
november 2021 houdende voordragen van de strategisch
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 aan de gemeenteraad;
• de beslissing van de OCMW-raad in zitting van heden houdende
vaststelling van de strategisch meerjarenplanaanpassing 2020-2025;
• meerjarenplanaanpassing 2020-2025 met volgnummer budgettair journaal
10032170, bestaande uit een strategische nota, financiële nota en
toelichting;
• documentatie bij het meerjarenplanaanpassing 2020-2025.

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 m.b.t. 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 2020/3 m.b.t. de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens
de beleids- en beheerscyclus.

Besluit

Artikel 1
De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 goedkeuren, voor wat betreft het
gedeelte dat door de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld in
haar zitting van 16 december 2021.
Artikel 2
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 3
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid via BBCDR.
(BBC Digitale Rapportering).
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
OCMW-RAAD 16 december 2021
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau
1. - Financiën - Financiën - Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - Vaststelling deel
OCMW
Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

- Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen
wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een
strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan
start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt
af op het einde van het jaar na de daaropvolgende
gemeenteraadsverkiezingen.
- In de strategische nota van het meerjarenplan worden de
beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te
voeren beleid geïntegreerd weergegeven. De strategische nota geeft de
cijfers weer voor de prioritaire acties.
• Wanneer binnen een strategische doelstelling een prioritaire actie wordt
gedefinieerd, wordt deze strategische doelstelling ook prioritair. Over de
niet-prioritaire acties onder deze prioritaire strategische doelstelling moet
minder gedetailleerd gerapporteerd worden.
- In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling
van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt
verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
• De financiële nota bevat ook een schema waarbij de kredieten zichtbaar
zijn per beleidsdomein.
- De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de
verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de
raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.
- Na de toelichting volgt een onderdeel waarin de wijzigingen gemotiveerd
worden.
- Samen met het meerjarenplan werd ook de documentatie ter beschikking
gesteld aan de raadsleden. Deze documentatie bevat
achtergrondinformatie.
- De gemeenteraad en de OCMW-raad stellen elk hun deel van het
beleidsrapport vast. Vervolgens keurt de gemeenteraad het deel van het
beleidsrapport, zoals vastgesteld door de OCMW-raad, goed. Door die
goedkeuring, wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
- Het meerjarenplan bevat geconsolideerde cijfers. Het gemeentelijk deel en
het OCMW-deel zijn enkel terug te vinden in het schema M3 in de financiële
nota.
- De gemeenteraad stelde in zitting van heden de meerjarenplanaanpassing
2020-2025 vast, voor wat betreft het gemeentelijk gedeelte.
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- Met de vaststelling van het meerjarenplan geeft de raad toestemming aan
het vast bureau om de opgenomen uitgaven en ontvangsten te verrichten
(mits naleving van de wettelijke bepalingen).

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
- De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 biedt een antwoord op talrijke
strategische uitdagingen en financiële risico’s en staat garant voor gezonde
gemeentefinanciën op middellange en lange termijn.
- De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 voldoet aan de dubbele
evenwichtsvoorwaarde in de BBC 2020. Het geraamde budgettair resultaat
is immers per boekjaar minstens nul, de geraamde autofinancieringsmarge
van het laatste boekjaar (2025) is ook minstens nul. De
autofinancieringsmarge is zelfs elk jaar hoger dan nul.
- het OCMW-deel van het beleidsrapport is geen bedreiging voor de
financiële belangen van de gemeente en kan na vaststelling door de
OCMW-raad goedgekeurd worden.
- in de meerjarenplanaanpassing werden beleidsdoelstellingen opgenomen
voor zowel het nieuwe beleid als het weerkerende beleid en de
ondersteunende werking, op deze manier vormt het een coherent kader
voor de werking van de organisatie
- de meerjarenplanaanpassing getuigt van een verregaande operationele
integratie van gemeente en OCMW.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• beslissing van het vast bureau van 25 november 2021 houdende
voordragen van de strategisch meerjarenplanaanpassing 2020-2025 aan de
OCMW-raad
• beslissing van de gemeenteraad in zitting van heden, houdende vaststelling
van de strategisch meerjarenplanaanpassing 2020-2025 voor wat betreft
het deel van de gemeente
• meerjarenplanaanpassing 2020-2025 met volgnummer budgettair journaal
10032170, bestaande uit een strategische nota, financiële nota en
toelichting
• documentatie bij de meerjarenplanaanpassing 2020-2025

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 m.b.t. 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 2020/3 m.b.t. de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens
de beleids- en beheerscyclus

Besluit

Artikel 1
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De meerjarenplanaanpassing 2020-2025, bestaande uit een strategische
nota, een financiële nota, een toelichting en een motivering van de
wijzigingen, vaststellen voor wat betreft het gedeelte OCMW.
Artikel 2
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 3
Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Overheid via BBCDR.
(BBC Digitale Rapportering).
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

2. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Agentschap Binnenlands Bestuur jaarrekening 2020 - kennisname goedkeuring

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets • Het vast bureau heeft een mail van Agentschap Binnenlands Bestuur
(ABB) ontvangen d.d. 19 november 2021 betreffende de jaarrekening
2020: de gouverneur keurt de jaarrekening 2020 goed.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden
ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de OCMW-raad.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• mail van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 19 november 2020 met het
goedkeuringsbesluit.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• artikel 332, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2020.
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. - Welzijn - Personeel - Overdracht personeel OCMW naar Welzijnsvereniging
Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De OCMW-raad gaf in zitting van 30 september 2021 de opdracht om de
overdracht van de gedetacheerde personeelsleden naar de
Welzijnsvereniging voor te bereiden.
• Bij de oprichting van de Welzijnsvereniging besliste de OCMW-raad in de
vergadering van 23 mei 2017 om het contractueel personeel over te dragen
aan de vereniging en het statutair personeel ter beschikking te stellen
(detachering).
• Zevenentwintig vastbenoemde personeelsleden van het OCMW zijn toen
gedetacheerd naar de Welzijnsvereniging.
• De doorslaggevende criteria voor deze keuze waren de financiële en
strategische voordelen voor de Welzijnsvereniging: enerzijds het behoud
van de ex-pool 1-korting voor het OCMW en anderzijds kon de
Welzijnsvereniging een marktconforme organisatie worden.
• Personeelsleden overdragen gebeurt op basis van artikel 185 §3 Decreet
Lokaal Bestuur.
• De rechtspositieregeling is hiervoor ondertussen aangepast (gemeenteraad
en OCMW-raad 30.09.2021).

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• De nodige voorbereidingen zijn getroffen en mogelijke pistes grondig
onderzocht om deze overdracht mogelijk te maken.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• OCMW-raadsbeslissing van 30 september 2021 houdende principieel
akkoord.
• Protocol van het vakbondsoverleg van 2 juli 2021.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De raad is akkoord met de individuele overdracht van de gedetacheerde
personeelsleden van het OCMW naar de Welzijnsvereniging op voorwaarde
dat een pensioenlastconventie wordt opgesteld tussen de twee werkgevers
voor de gewezen en toekomstige statutaire personeelsleden die
tewerkgesteld waren en zijn bij het OCMW Sint-Gillis-Waas.
Artikel 2
De definitieve overdracht vindt plaats op 1 januari 2022.
Artikel 3
De betrokken personeelsleden in actieve dienst worden nominatief
overgedragen door middel van een aparte raadsbeslissing in deze zitting.
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).”

4. - Interne Zaken - Personeel - Overdracht personeel OCMW naar Welzijnsvereniging pensioenlastconventie
Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In zitting van 16 december 2021 werd beslist tot definitieve overdracht van
de gedetacheerde personeelsleden van het OCMW naar de
Welzijnsvereniging met ingang van 1 januari 2022.
• Op 1 januari 2012 is het nieuwe systeem tot financiering van de pensioenen
van de vastbenoemde personeelsleden van lokale besturen in werking
getreden. Belangrijke nieuwigheid is dat lokale besturen waarvan de
pensioenlasten (van gepensioneerden) hoger liggen dan de
pensioenbijdragen (van actieven), een responsabiliseringsbijdrage moeten
betalen aan de RSZPPO.
• Gezien de overname van het hier bedoelde OCMW-personeel is een
pensioenlastconventie aangewezen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• Momenteel zijn de pensioenlasten van de gepensioneerde vastbenoemden
die taken voor het OCMW Sint-Gillis-Waas vervulden maar op pensioen
gingen vóór de inkanteling, nog ten laste van de gemeente Sint-Gillis-Waas.
Aangezien de pensioenbijdragen hierdoor groter zijn dan de
pensioenlasten, betaalt de gemeente momenteel geen
responsabiliseringsbijdrage. Door voor de pensioenlasten een inhoudelijk
correcte koppeling te maken, wordt zowel voor gemeente als voor de
Welzijnsvereniging een correcte responsabiliseringsbijdrage berekend.
• Het is de bedoeling om de responsabiliseringsbijdrage voor de
Welzijnsvereniging, het OCMW Sint-Gillis-Waas en de gemeente Sint-GillisWaas zolang mogelijk uit te stellen en dit te bekijken vanuit een
geconsolideerde jaarrekening.
• In de Mededeling 2012/03 (02 maart 2012) van RSZPPO - dienst Sociale
zekerheid wordt de impact van herstructureringen van lokale besturen op
toerekening van de individuele pensioenlasten en responsabilisering
vermeldt.
Bij de praktische regelingen staat dat voor lopende pensioenen een
verdeling van de pensioenlasten kan gebeuren, mits bilaterale
overeenkomst tussen het geherstructureerde lokaal bestuur en het lokaal
bestuur dat activiteiten heeft overgenomen. Als bijlage bij deze
overeenkomst moet een nominatieve lijst worden toegevoegd van de
lopende pensioenen met hun toewijzing.
Toekomstige pensioneringen van het overgenomen vastbenoemd
personeel vallen ten laste van de overnemer (in dit geval de
Welzijnsvereniging).

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
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• De bilaterale overeenkomst (pensioenlastconventie) tussen OCMW en
Welzijnsvereniging.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur
• Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van
de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale
en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones.

Besluit

Artikel 1
De OCMW-raad keurt de overdracht naar de Welzijnsvereniging goed van de
pensioenlasten van de statutaire gepensioneerden, toewijsbaar aan het
OCWM Sint-Gillis-Waas.
Artikel 2
Dit besluit wordt genomen vanuit een geconsolideerde jaarrekening waarbij
het meest voordelige standpunt voor zowel de Welzijnsvereniging, het OCMW
Sint-Gillis-Waas en de gemeente Sint-Gillis-Waas vooropgesteld wordt met
het oog op het goed beheer van de responsabiliseringsbijdrage.
Artikel 3
Deze beslissing en de bilaterale overeenkomst worden eveneens
overgemaakt aan de sociale zekerheid en de pensioendienst.
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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