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GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
GEMEENTERAAD 19 mei 2022
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten college burgemeester en schepenen
1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Sport - Burensportdienst Waasland ilv – jaarverslag en
jaarrekening 2021
Inleiding

Pascal Buytaert

Situatieschets

• De gemeenteraad van 26 augustus 2004 keurde de toetreding tot de
interlokale vereniging Burensportdienst Waasland goed.
• De gemeenteraad van 2 mei 2019 keurde de gewijzigde overeenkomst
goed.
• Negen gemeenten maken deel uit van deze interlokale vereniging: Beveren,
Kruibeke, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Sint-Niklaas, Temse,
Waasmunster en Zwijndrecht.
• Artikel 13 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging Burensportdienst Waasland bepaalt dat de jaarrekening jaarlijks
ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de
deelnemende gemeenten (en dit binnen de 6 maanden na afsluiting van het
financieel boekjaar).
• Artikel 15 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging Burensportdienst Waasland bepaalt dat het jaarverslag, samen
met de rekening, ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Het jaarverslag en de rekening van 2021 van Burensportdienst Waasland
moeten ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd binnen
zes maanden na het afsluiten van het financieel boekjaar.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de gemeenteraadsbeslissing van 26 augustus 2004 houdende de
goedkeuring van de oprichtingsovereenkomst van de interlokale vereniging
Burensportdienst Waasland;
• de overeenkomst betreffende interlokale vereniging Burensportdienst
Waasland (goedgekeurd door de gemeenteraad van 2 mei 2019);
• het verslag van de algemene vergadering Burensportdienst Waasland van
16 maart 2022 te Waasmunster;
• de infobrochure 2022 van Burensportdienst Waasland, met daarin:
het jaarverslag (programma 2021), de jaarrekening (resultatenrekening
2021) en het verslag van de commissarissen van 4 maart 2022 betreffende
het nazicht der rekeningen 2021.
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Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Het jaarverslag 2021 en rekening 2021 van de interlokale vereniging
Burensportdienst Waasland goedkeuren.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de gemeente Beveren,
beherende gemeente van interlokale vereniging Burensportdienst Waasland.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

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

Inleiding

Chantal Vergauwen

Situatieschets

• De volgende algemene vergadering van vzw Tempus De Route wordt op
woensdag 22 juni 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.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de uitnodiging voor de algemene vergadering op 22 juni 2022;
• het verslag van de algemene vergadering van 21 april 2022.

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 22 juni 2022:
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1. Goedkeuring verslag 21 april 2022
2. Kasverslag
3. Goedkeuring rekening 2021
4. Evaluatie voorstellingen
5. Scholenaanbod 2022-2023
6. Filmprogramma najaar 2022
7. Werkgroep vrijwilligers
8. Mededelingen
start ticketverkoop: 27 augustus 2022
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 22 juni 2022.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

3. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergem - algemene vergadering kennisname agenda

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging
“Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen
(Intergem) ” bij gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 1979.
• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van
de (buitengewone) algemene vergadering.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
besliste de gemeenteraad in zitting van 24 januari 2019 tot de aanduiding
van de heer Herwin De Kind, schepen, als afgevaardigde en in zitting van
24 februari 2022 tot de aanduiding van mevrouw Greet Van Moer, raadslid,
als plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem en dit tot het
einde van de legislatuur.
• De heer Matthias Van Zele werd aangeduid als lid van het Regionaal
Bestuurscomité Noord na voordracht door de gemeenteraad van 27 januari
2022.
• De gemeente werd met het schrijven van 31 maart 2022 opgeroepen deel
te nemen aan de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de
opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor
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Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) die plaatsvindt op 23
juni 2022.
• Door het coronavirus staat tot op heden niet vast onder welke vorm de
buitengewone algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad dient kennis te hebben genomen van de agenda van de
algemene vergadering, tevens jaarvergadering.
• De gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (art. 36 §1 van het huishoudelijk reglement
gemeenteraad).
• De gemeente werd met het schrijven van 31 maart 2022 opgeroepen deel
te nemen aan de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de
opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor
Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) die plaatsvindt op 23
juni 2022.
• Tijdens de commissie in het kader van de gemeenteraad van 19 mei 2022
die plaats heeft op 16 mei 2022 geeft de heer Matthias Van Zele,
bestuurder van de opdrachthoudende vereniging Intergem, toelichting aan
de gemeenteraadsleden omtrent de werking van de opdrachthoudende
vereniging Intergem.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de uitnodiging met agenda van de opdrachthoudende vereniging
Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen
(Intergem) met het schrijven van 31 maart 2022;
• activiteitenverslag 2021;
• jaarverslag en jaarrekening 2021;
• financieel verslag 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, tevens
jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) van 23
juni 2022 met als agendapunten:
1. Kennisneming verslagen van Intergem van de Raad van Bestuur en
van de commissaris over het boekjaar 2021.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergem afgesloten op 31
december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling,
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissaris van Intergem met
betrekking tot het boekjaar 2021.
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5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of
digitale) algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van Intergem van 23
juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden) op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van
onderhavige beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de commissie in het kader van de
gemeenteraad van 19 mei 2022 die plaats had op 16 mei 2022, de heer
Matthias Van Zele, bestuurder van de opdrachthoudende vereniging
Intergem, toelichting heeft verstrekt aan de gemeenteraadsleden omtrent de
werking van de opdrachthoudende vereniging Intergem.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing overmaken (in .pdf versie) aan het secretariaat
van de opdrachthoudende vereniging Intergem uitsluitend op het emailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (deel 2, Titel 7).

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

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede bij gemeenteraadsbeslissing van 18 januari 1979.
• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur, houdende de intergemeentelijke
samenwerking, dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van
de (buitengewone) algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging “IGS Westlede”.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
besliste de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2019 tot de aanduiding
van de heer Denis D’hanis, raadslid, als afgevaardigde van de
(buitengewone) algemene vergadering voor IGS Westlede.
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• De gemeente werd per schrijven van 19 april 2022 opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging
IGS Westlede die plaatsvindt op 14 juni 2022.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering.
• De gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (art. 36 §1 van het huishoudelijk reglement
gemeenteraad).
• De gemeente werd per schrijven van 19 april 2022 opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging
IGS Westlede die plaatsvindt op 14 juni 2022.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de uitnodiging met agenda van de opdrachthoudende vereniging “IGS
Westlede” met het schrijven van 19 april 2022;
• verslag buitengewone algemene vergadering van 7 december 2021;
• jaarrekening 2021;
• jaarverslag 2021
• verslag commissaris-revisor;
• werkingsverslag 2021;
• remuneratieverslag 2021.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging “IGS Westlede” van 14 juni 2022 met als
agendapunten:
1) Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 7
december 2021.
2) Goedkeuring jaarrekening 2021.
3) Verslag commissaris-revisor.
4) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5) Werkingsverslag 2021.
6) Remuneratieverslag 2021.
7) Varia.
Artikel 2
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De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van IGS Westlede van 14 juni 2022 op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het secretariaat van de
opdrachthoudende vereniging “IGS Westlede”, Smalle Heerweg 60, 9080
Lochristi.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

5. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - MIWA - algemene vergadering - kennisname
agenda

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De gemeente is toegetreden tot de opdrachthoudende vereniging voor
Huisvuilverwerking Midden-Waasland (MIWA) bij gemeenteraadsbeslissing
van 24 juni 1977.
• Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad kennis te nemen van de agenda van
de (buitengewone) algemene vergadering.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2019
besliste de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2019 tot de aanduiding
van de heer Erik Rombaut, schepen, als afgevaardigde in de
(buitengewone) algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging MIWA en in zitting van 27 januari 2022 tot de aanduiding van de
heer Matthias Van Zele, schepen, als plaatsvervangend afgevaardigde en
dit tot het einde van de legislatuur.
• De gemeente werd per schrijven van 21 april 2022 opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering (jaarvergadering) van de
opdrachthoudende vereniging MIWA die plaatsvindt op 7 juni 2022.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering (jaarvergadering).
• De gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (art. 36 §1 van het huishoudelijke reglement
gemeenteraad).
• De gemeente werd per schrijven van 21 april 2022 opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering (jaarvergadering) van de
opdrachthoudende vereniging MIWA die plaatsvindt op 7 juni 2022.
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• Tijdens de commissiezitting in het kader van de gemeenteraad van 19 mei
2022 die plaats heeft op 16 mei 2022 geeft de heer Herwin De Kind,
bestuurder van de opdrachthoudende vereniging MIWA, toelichting aan de
gemeenteraadsleden omtrent de werking van de opdrachthoudende
vereniging MIWA.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de uitnodiging met agenda van de opdrachthoudende vereniging MIWA van
21 april 2022,
• jaarrekening 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 (jaarvergadering)
van de opdrachthoudende vereniging MIWA d.d. 7 juni 2022 met als
agendapunten:
1) Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter.
2) Nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 35 van de
gecoördineerde statuten) en aanduiding stemopnemers.
3) Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 7
december 2021.
4) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van
de jaarrekening 2021.
5) Bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting)
2021 en bestemming resultaat boekjaar 2021.
6) Verslag van de commissaris.
7) Kwijting bestuurders en commissaris over het voorbije boekjaar.
8) Benoeming bestuurders Temse en Waasmunster.
9) Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering (jaarvergadering) van MIWA van 7 juni 2022 op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis dat tijdens de commissiezitting in het kader
van de gemeenteraad van 19 mei 2022 die plaats had op 16 mei 2022, de
heer Herwin De Kind, bestuurder van de opdrachthoudende vereniging
MIWA, toelichting heeft verstrekt aan de gemeenteraadsleden omtrent de
werking van de opdrachthoudende vereniging MIWA.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het secretariaat van de
opdrachthoudende vereniging MIWA, Vlijminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas.
Artikel 5
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Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (deel 2, Titel 7).

Aangepaste beslissing
6. - Cel Beleidsondersteuning - Cel beleidsondersteuning - Eretitel - aanpassing
reglement

Inleiding

Katja Daman

Situatieschets

• Bij toepassing van artikel 17 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 53
van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het
statuut van de lokale en provinciale mandataris kan de Vlaamse regering
een eretitel toekennen aan aftredende burgemeesters of aftredende
waarnemend burgemeesters.
• Aftredende schepenen en gemeenteraadsleden kunnen gemachtigd worden
de eretitel van hun mandaat te voeren. De voorwaarden waaronder deze
eretitel kan worden verleend, worden echter niet geregeld bij het vermelde
besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018, doch kunnen door de
gemeenteraad vrij bepaald worden.
• Het is de gemeenteraad zelf die, eventueel rekening houdend met de door
hem bij reglement bepaalde voorwaarden, beslist over de toekenning van
de eretitel aan de schepenen en gemeenteraadsleden.
• De gemeenteraad kan tevens, hetzij bij reglement, hetzij bij gelegenheid
van de toekenning van de eretitel restricties stellen aan het recht om de
eretitel te voeren en kan in een mogelijkheid voorzien tot intrekking van de
eretitel op grond van onwaardigheid om de eretitel te voeren.
• De gemeenteraad keurde in zitting van 7 mei 2015 een reglement goed
voor de toekenning van een eretitel.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Vooraleer men recht heeft op een eretitel , zowel van schepen als van
gemeenteraadslid, moet de betrokkene momenteel conform het reglement
minimaal 12 jaar raadslid zijn. Om de titel als ere-schepen te mogen dragen
moet men tevens minstens 6 jaar het mandaat van schepen hebben
uitgeoefend.
• Om recht te hebben op de eretitel van burgemeester moet men slechts 6
jaar het mandaat uitoefenen.
• Voorstel om de strenge voorwaarden voor het toekennen van een eretitel te
versoepelen.
• Voorstel om ook een eretitel toe te kennen aan de leden van het Bijzonder
Comité Sociale Dienst.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 7 mei 2015.
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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 6 juli 2018, houdende het statuut van
de lokale en provinciale mandataris.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 7 mei 2015 opheffen en een aangepast
reglement voor de toekenning van een eretitel goedkeuren.
Artikel 2
Het toekennen van de titel van ere-burgemeester valt onder de bevoegdheid
van de Vlaamse overheid en wordt aldus geregeld middels de voorwaarden
zoals bepaald door de Vlaamse overheid.
Artikel 3
§1: Aan een aftredend schepen die zijn ambt gedurende tenminste zes jaar of
72 maanden in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en wiens gedrag
onberispelijk is geweest, wordt door de gemeenteraad machtiging verleend
tot het voeren van de eretitel van schepen.
§2: Aan een aftredend gemeenteraadslid of OCMW-raadslid dat gedurende
tenminste twaalf jaar of 144 maanden het ambt van gemeente en/of OCMW
raadslid in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en wiens gedrag
onberispelijk is geweest, wordt door de gemeenteraad machtiging verleend
tot het voeren van de eretitel van gemeenteraadslid/OCMW-raadslid.
§3: Aan een aftredend lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst dat
gedurende tenminste twaalf jaar of 144 maanden het ambt van lid van het
Bijzonder Comité Sociale Dienst in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en
wiens gedrag onberispelijk is geweest, wordt door de OCMW-raad machtiging
verleend tot het voeren van de eretitel van lid van Bijzonder Comité Sociale
Dienst.
Artikel 4
Voor de berekening van de duurtijd, vermeld in artikel 3, worden de begonnen
maanden als een volledige maand geteld.
De ambtstermijnen zoals vermeld in artikel 3 hoeven niet aaneensluitend te
zijn.
Artikel 5
Eretitels kunnen niet samen gedragen worden. Na het bekomen van een
hogere titel kan geen lagere titel meer toegekend worden. Wanneer de
hogere titel wordt toegekend, mag de lagere titel niet meer worden gedragen.
De titel van ereschepen heeft voorrang op de titel van eregemeenteraadslid.
Indien de mandataris voor meerdere titels in aanmerking zou komen, heeft de
titel van eregemeenteraadslid voorrang op de titel van ere-OCMW-raadslid en
de titel van ere-OCMW-raadslid voorrang op de titel van erelid van het
Bijzonder Comité Sociale Dienst.
Artikel 6
De eretitel van het ambt mag niet worden gevoerd:
1°) gedurende de periode dat het mandaat werkelijk wordt uitgeoefend;
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2°) door een persoon, bezoldigd door de provincie, gemeente of een
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 7
De persoon, die overeenkomstig voorgaande artikelen in aanmerking komt
voor een eretitel kan hiertoe een verzoek richten tot de voorzitter van de
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn met vermelding van het
aantal relevante jaren of maanden en een uittreksel uit het strafregister.
Voor de in aanmerking komende personen, zal de dienst Notulen zelf het
initiatief nemen om het verzoek te richten tot de voorzitter. In dit geval zal
steeds een instemmingsverklaring van de betrokkene gevraagd worden
Artikel 8
Het voorstel aan de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn tot het
verlenen van een eretitel van gemeenteraadslid/schepen/lid Bijzonder Comité
Sociale Dienst, moet de volgende gegevens en documenten bevatten:
1°) de vermelding van de perioden, waarin het ambt werd uitgeoefend en
eventueel de redenen, waarom de wettelijke duur van het mandaat werd
ingekort;
2°) een uittreksel uit het strafregister, dat niet mag zijn opgemaakt meer dan
één maand voor de datum van indiening van het verzoek tot verlening van de
eretitel;
3°) de vermelding van de tuchtmaatregelen, waarvan betrokkene eventueel
het voorwerp is geweest, volgens inlichtingen die verstrekt zijn door de
bevoegde administratieve bevoegdheden.
Artikel 9
Onder de voorwaarden in vorige artikelen bepaald, kan aan de mandataris
postuum de eretitel worden verleend. Het verzoek hiertoe kan door de
rechtsopvolgers van de mandataris worden ingediend.
Artikel 10
Het voorstel tot toekennen van een eretitel aan
gemeenteraadsleden/schepenen/leden Bijzonder Comité Sociale Dienst aan
de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn slechts voorleggen bij
beëindigen legislatuur of het voortijdig neerleggen van het ambt.
Artikel 11
De oud-mandataris met eretitel toevoegen aan de protocollijst (lijst van
genodigden) van het lokaal bestuur.
Artikel 12
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

7. - Cel Beleidsondersteuning - Cel beleidsondersteuning - Thema-audit financiële
processen m.b.t. aankopen (2106 030) - kennisname

Inleiding

Maaike De Rudder
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Situatieschets

• Audit Vlaanderen voerde de thema-audit financiële processen m.b.t.
aankopen in 2021 en 2022 uit bij 11 lokale besturen.
• De thema-audit evalueerde het beheer van de financiële processen en
bijhorende randvoorwaarden die gerelateerd zijn aan het aankoopproces bij
het lokaal bestuur, nl. stad/gemeente, OCMW en indien van toepassing de
autonome gemeentebedrijven.
• In de 2de jaarhelft van 2021 werd de thema-audit financiële processen m.b.t.
aankopen bij lokaal bestuur Sint-Gillis-Waas uitgevoerd.
• Om tot het auditrapport te komen, nam Audit Vlaanderen interviews af
binnen het lokaal bestuur Sint-Gillis-Waas. Ook werden verschillende
documenten opgevraagd.
• Tijdens het uitvoeren van de audit werd ook de aanpak voor
organisatiebeheersing en de opvolging van aanbevelingen uit vorige door
Audit Vlaanderen uitgevoerde audits gecontroleerd.
• Op 19 januari 2022 werd het auditrapport voor het lokaal bestuur Sint-GillisWaas opgeleverd.
• Om een vergelijking met andere Vlaamse lokale besturen te kunnen maken,
werd met Audit Vlaanderen afgesproken om de publicatie van het globaal
Vlaams rapport over de thema-audit financiële processen m.b.t. aankopen
mee te nemen bij de kennisname van het rapport voor lokaal bestuur SintGillis-Waas. Op 20 april 2022 werd het globaal rapport opgeleverd.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Audit Vlaanderen kwam in het rapport voor het lokaal bestuur Sint-GillisWaas tot de volgende vaststellingen:
• Voor de aanpak voor organisatiebeheersing werd geen aanbeveling
geformuleerd.
• Voor de financiële processen m.b.t. tot de aankopen werden vijf
aanbevelingen geformuleerd.
• Voor elke aanbeveling werd een streefdatum vooropgesteld. Deze data
werden ook aan Audit Vlaanderen meegedeeld.
De opvolging van de aanbevelingen uit de organisatieaudit (auditopdracht
1706 040) en de forensische audit (auditopdracht 1808 008) werden door
Audit Vlaanderen gezien als gerealiseerd.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het kader voor het organisatiebeheersingssysteem dat op 4 juli 2019 door
de gemeenteraad werd goedgekeurd;
• rapport thema-audit financiële processen m.b.t. aankopen (auditopdracht
2106 030) voor lokaal bestuur Sint-Gillis-Waas van 19 januari 2022
opgeleverd door Audit Vlaanderen;
• globaal Vlaams rapport over de thema-audit financiële processen m.b.t.
aankopen van 20 april 2022 opgeleverd door Audit Vlaanderen;
• rapport organisatie-audit (auditopdracht 1706 040) voor lokaal bestuur SintGillis-Waas van 26 oktober 2017 opgeleverd door Audit Vlaanderen;
• rapport forensische audit (auditopdracht 1808 008) voor lokaal bestuur SintGillis-Waas van 14 december 2018 opgeleverd door Audit Vlaanderen.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
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• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 217224 betreffende organisatiebeheersing en audit.

Besluit

Artikel 1
Kennisname van het rapport van de thema-audit financiële processen m.b.t.
aankopen van 19 januari 2022 opgeleverd door Audit Vlaanderen.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

8. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Kosteloze grondafstand - verkaveling
Pottershof - goedkeuring ontwerpakte

Inleiding

Herwin De Kind

Persoonsgegevens

• partij enerzijds: IMAX-INVEST;
• partij anderzijds: Gemeente Sint-Gillis-Waas, De Watergroep, Intergem.

Situatieschets

• Het college verleende in zitting van 1 februari 2010 een
verkavelingsvergunning voor 14 loten waarbij loten 1 tem 8 bestemd zijn
voor de oprichting van halfopen eengezinswoningen, loten 9 + 10 voor de
oprichting van een poortgebouw en loten 11 A-B-C-D voor overdracht aan
het openbaar domein, voor het perceel gelegen in de Potterstraat, 9170
Sint-Gillis-Waas.
• Als voorwaarde in de vergunning werd opgenomen dat de verkavelaar zich
er toe verbindt bij toekenning van de verkavelingsvergunning zijn aandeel in
de aangegeven openbare wegenis, groenzones en aanhorigheden, alle
openbare nutsvoorzieningen en alle gronden bestemd als openbaar
domein, vrij en onbelast zonder kosten voor de gemeente Sint-Gillis-Waas
dient af te staan aan de gemeente.
• Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de verkavelaar.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor het stellen van daden van
beschikking met betrekking tot onroerende goederen.
• De kosteloze grondafstand werd als last opgenomen in de
omgevingsvergunning.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• akte kosteloze grondafstand;
• opmetingsplan, opgemaakt door Wim Van der Gucht te Sint-Niklaas, in
datum van 24 april 2017.
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Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De ontwerpakte, opgemaakt door notaris Nicolas Raemdonck, goedkeuren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen machtigen voor de verdere
afhandeling van de akte.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

9. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Kosteloze grondafstand - verkaveling
A.Wymeerschstraat - goedkeuring ontwerpakte

Inleiding

Herwin De Kind

Persoonsgegevens

• partij enerzijds: Gemeente Sint-Gillis-Waas, De Watergroep, Intergem
• partij anderzijds: Scheerders Walter, Scheerders Rita.

Situatieschets

• Het college verleende in zitting van 3 juli 2017 een verkavelingsvergunning
voor een verkaveling van 19 loten, bestemd voor de oprichting van 8 open,
8 halfopen en 3 gesloten eengezinswoningen na het slopen van de
bestaande bebouwing en na de aanleg van nieuwe wegenis. Het terrein is
gelegen in de Hogenakkerstraat 55 te Sint-Gillis-Waas, met als kadastrale
omschrijving 2de afdeling/DE KLINGE, sectie A, nrs. 0022K, 0024K, 0024R
en 0024S.
• Als voorwaarde in de vergunning werd opgenomen dat de verkavelaar zich
er toe verbindt bij toekenning van de verkavelingsvergunning zijn aandeel in
de aangegeven openbare wegenis, groenzones en aanhorigheden, alle
openbare nutsvoorzieningen en alle gronden bestemd als openbaar
domein, vrij en onbelast zonder kosten voor de gemeente Sint-Gillis-Waas
dient af te staan aan de gemeente.
• Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de verkavelaar.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor het stellen van daden van
beschikking met betrekking tot onroerende goederen.
• De kosteloze grondafstand werd als last opgenomen in de
verkavelingsvergunning.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• akte kosteloze grondafstand;
• opmetingsplan, opgemaakt door landmetersbureau De Coene bvba.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2022 betreffende de
kosteloze grondafstand – verkaveling A. Wymeerschstraat – goedkeuring
ontwerpakte intrekken.
Artikel 2
De ontwerpakte, opgemaakt door notaris Joost Vercouteren, 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).

10. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Kosteloze grondafstand - verkaveling
Bastionstraat - goedkeuring ontwerpakte

Inleiding

Herwin De Kind

Persoonsgegevens

• partij enerzijds: Smet Leo
• partij anderzijds: Gemeente Sint-Gillis-Waas, De Watergroep, Intergem.

Situatieschets

• Het college verleende in zitting van 18 juni 2018 een
verkavelingsvergunning voor het verkavelen van 13 loten voor de oprichting
van 10 halfopen, 2 gesloten eengezinswoningen en 1 meergezinswoning,
op het terrein met als adres Kouterstraat(MD) 48 te 9170 Sint-Gillis-Waas
en met als kadastrale omschrijving SINT-GILLIS-WAAS 3
AFD/MEERDONK, sectie A, nr(s) 0246E, 0247H, 0248D 3, 0248R 7,
0248Y7 en 248B4
• Als voorwaarde in de vergunning werd opgenomen dat de verkavelaar zich
er toe verbindt bij toekenning van de verkavelingsvergunning zijn aandeel in
de aangegeven openbare wegenis, groenzones en aanhorigheden, alle
openbare nutsvoorzieningen en alle gronden bestemd als openbaar
domein, vrij en onbelast zonder kosten voor de gemeente Sint-Gillis-Waas
dient af te staan aan de gemeente.
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• Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de verkavelaar.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor het stellen van daden van
beschikking met betrekking tot onroerende goederen.
• De kosteloze grondafstand werd als last opgenomen in de
verkavelingsvergunning.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• akte kosteloze grondafstand;
• opmetingsplan, opgemaakt door landmetersbureau De Coene bvba.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2022 betreffende de
kosteloze grondafstand – private verkaveling Bastionstraat – goedkeuring
ontwerpakte intrekken.
Artikel 2
De ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Smet-Raemdonck,
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
OCMW-RAAD 19 mei 2022
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau
Aangepaste beslissing
1. - Cel Beleidsondersteuning - Cel beleidsondersteuning - Eretitel - aanpassing
reglement

Inleiding

Katja Daman

Situatieschets

• Bij toepassing van artikel 17 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 53
van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het
statuut van de lokale en provinciale mandataris kan de Vlaamse regering
een eretitel toekennen aan aftredende burgemeesters of aftredende
waarnemend burgemeesters.
• Aftredende schepenen en gemeenteraadsleden kunnen gemachtigd worden
de eretitel van hun mandaat te voeren. De voorwaarden waaronder deze
eretitel kan worden verleend, worden echter niet geregeld bij het vermelde
besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018, doch kunnen door de
gemeenteraad vrij bepaald worden.
• Het is de gemeenteraad zelf die, eventueel rekening houdend met de door
hem bij reglement bepaalde voorwaarden, beslist over de toekenning van
de eretitel aan de schepenen en gemeenteraadsleden.
• De gemeenteraad kan tevens, hetzij bij reglement, hetzij bij gelegenheid
van de toekenning van de eretitel restricties stellen aan het recht om de
eretitel te voeren en kan in een mogelijkheid voorzien tot intrekking van de
eretitel op grond van onwaardigheid om de eretitel te voeren.
• De gemeenteraad keurde in zitting van 7 mei 2015 een reglement goed
voor de toekenning van een eretitel.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Vooraleer men recht heeft op een eretitel , zowel van schepen als van
gemeenteraadslid, moet de betrokkene momenteel conform het reglement
minimaal 12 jaar raadslid zijn. Om de titel als ere-schepen te mogen dragen
moet men tevens minstens 6 jaar het mandaat van schepen hebben
uitgeoefend.
• Om recht te hebben op de eretitel van burgemeester moet men slechts 6
jaar het mandaat uitoefenen.
• Voorstel om de strenge voorwaarden voor het toekennen van een eretitel te
versoepelen.
• Voorstel om ook een eretitel toe te kennen aan de leden van het Bijzonder
Comité Sociale Dienst.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• gemeenteraadsbeslissing van 7 mei 2015.

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 6 juli 2018, houdende het statuut van
de lokale en provinciale mandataris.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 7 mei 2015 opheffen en een aangepast
reglement voor de toekenning van een eretitel goedkeuren.
Artikel 2
Het toekennen van de titel van ere-burgemeester valt onder de bevoegdheid
van de Vlaamse overheid en wordt aldus geregeld middels de voorwaarden
zoals bepaald door de Vlaamse overheid.
Artikel 3
§1: Aan een aftredend schepen die zijn ambt gedurende tenminste zes jaar of
72 maanden in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en wiens gedrag
onberispelijk is geweest, wordt door de gemeenteraad machtiging verleend
tot het voeren van de eretitel van schepen.
§2: Aan een aftredend gemeenteraadslid of OCMW-raadslid dat gedurende
tenminste twaalf jaar of 144 maanden het ambt van gemeente en/of OCMW
raadslid in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en wiens gedrag
onberispelijk is geweest, wordt door de gemeenteraad machtiging verleend
tot het voeren van de eretitel van gemeenteraadslid/OCMW-raadslid.
§3: Aan een aftredend lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst dat
gedurende tenminste twaalf jaar of 144 maanden het ambt van lid van het
Bijzonder Comité Sociale Dienst in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en
wiens gedrag onberispelijk is geweest, wordt door de OCMW-raad machtiging
verleend tot het voeren van de eretitel van lid van Bijzonder Comité Sociale
Dienst.
Artikel 4
Voor de berekening van de duurtijd, vermeld in artikel 3, worden de begonnen
maanden als een volledige maand geteld.
De ambtstermijnen zoals vermeld in artikel 3 hoeven niet aaneensluitend te
zijn.
Artikel 5
Eretitels kunnen niet samen gedragen worden. Na het bekomen van een
hogere titel kan geen lagere titel meer toegekend worden. Wanneer de
hogere titel wordt toegekend, mag de lagere titel niet meer worden gedragen.
De titel van ereschepen heeft voorrang op de titel van eregemeenteraadslid.
Indien de mandataris voor meerdere titels in aanmerking zou komen, heeft de
titel van eregemeenteraadslid voorrang op de titel van ere-OCMW-raadslid en
de titel van ere-OCMW-raadslid voorrang op de titel van erelid van het
Bijzonder Comité Sociale Dienst.
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Artikel 6
De eretitel van het ambt mag niet worden gevoerd:
1°) gedurende de periode dat het mandaat werkelijk wordt uitgeoefend;
2°) door een persoon, bezoldigd door de provincie, gemeente of een
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 7
De persoon, die overeenkomstig voorgaande artikelen in aanmerking komt
voor een eretitel kan hiertoe een verzoek richten tot de voorzitter van de
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn met vermelding van het
aantal relevante jaren of maanden en een uittreksel uit het strafregister.
Voor de in aanmerking komende personen, zal de dienst Notulen zelf het
initiatief nemen om het verzoek te richten tot de voorzitter. In dit geval zal
steeds een instemmingsverklaring van de betrokkene gevraagd worden
Artikel 8
Het voorstel aan de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn tot het
verlenen van een eretitel van gemeenteraadslid/schepen/lid Bijzonder Comité
Sociale Dienst, moet de volgende gegevens en documenten bevatten:
1°) de vermelding van de perioden, waarin het ambt werd uitgeoefend en
eventueel de redenen, waarom de wettelijke duur van het mandaat werd
ingekort;
2°) een uittreksel uit het strafregister, dat niet mag zijn opgemaakt meer dan
één maand voor de datum van indiening van het verzoek tot verlening van de
eretitel;
3°) de vermelding van de tuchtmaatregelen, waarvan betrokkene eventueel
het voorwerp is geweest, volgens inlichtingen die verstrekt zijn door de
bevoegde administratieve bevoegdheden.
Artikel 9
Onder de voorwaarden in vorige artikelen bepaald, kan aan de mandataris
postuum de eretitel worden verleend. Het verzoek hiertoe kan door de
rechtsopvolgers van de mandataris worden ingediend.
Artikel 10
Het voorstel tot toekennen van een eretitel aan
gemeenteraadsleden/schepenen/leden Bijzonder Comité Sociale Dienst aan
de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn slechts voorleggen bij
beëindigen legislatuur of het voortijdig neerleggen van het ambt.
Artikel 11
De oud-mandataris met eretitel toevoegen aan de protocollijst (lijst van
genodigden) van het lokaal bestuur.
Artikel 12
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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2. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Jaarrekening DSW

Inleiding

Chantal Vergauwen

Situatieschets

• De jaarrekening 2021 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland werd
vastgesteld bij beslissing van de algemene vergadering van 12 mei 2022.
• De financieel directeur heeft geen opmerkingen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de OCMW-raad dient advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2021
van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland.
• Daar waar volgens de bepalingen van het voorheen geldende OCMWdecreet de gemeenteraad via kennisgeving en/of goedkeuring een
administratief toezicht uitoefende op de budgetten en de rekeningen van de
welzijnsverenigingen van het lokale OCMW, is die toezichtbevoegdheid
door de inwerkingtreding van het DLB vervallen. De OCMW-raad behoudt
evenwel volgens de bepalingen van het DLB een adviesbevoegdheid
inzake de rekeningen van de welzijnsverenigingen en in die zin wordt de
jaarrekening van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland voorgelegd aan de
OCMW-raad.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de jaarrekening 2021 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland;
• resultaatverwerking 2021.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• Decreet Lokaal Bestuur art 485 en 490.
• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheercyclus
van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s, art. 193.

Besluit

Artikel 1
Gunstig advies verlenen betreffende de jaarrekening 2021 van de Dienst voor
Schuldbemiddeling Waasland.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de Dienst voor
Schuldbemiddeling Waasland.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur.
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