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GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
GEMEENTERAAD 29 september 2022
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten college burgemeester en schepenen
1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Archief - Archiefreglement voor lokale besturen in het
Waasland

Inleiding

Chantal Vergauwen

Situatieschets

• De gemeenteraad keurde op 8 november 2007 het gemeentelijk
archiefreglement goed gebaseerd op het Waas Archiefreglement
opgemaakt door het Waas Archieven Overleg in 2002.
• Het Waas Archieven Overleg maakte een geactualiseerde versie van het
Waas Archiefreglement.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De archiefwetgeving en de gebruiken in de studiezaal zijn de afgelopen
twintig jaar gewijzigd.
• Het is aanbevolen dat alle lokale besturen in het Waasland hetzelfde
reglement hanteren.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• Het archiefreglement voor lokale besturen in het Waasland

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur
• de archiefwet van 24 juni 1955
• decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking van 9 juli
2010
• de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018
• bestuursdecreet openbaarheid van bestuur van 7 december 2018

Besluit

Artikel 1
Het gemeentelijk archiefreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 8
november 2007 opheffen.
Artikel 2
Het archiefreglement voor lokale besturen in het Waasland goedkeuren.
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Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

2. - Cel Beleidsondersteuning - Contractenbeheer - Fietssuggestiestroken Baarstraat
inkleuren in koudplast - goedkeuren bestek, raming en gunningswijze

Inleiding

Matthias Van Zele

Situatieschets

• In het investeringsbudget 2022 werden kredieten t.b.v. 531.058,35 euro
ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 020000 (Wegen);
- algemeen rekeningnummer 2241000 (Uitrusting en Buitengewoon
Onderhoud wegen);
- opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025
o doelstelling SD03: De netheid, het comfort en de veiligheid van het
openbaar domein verhogen door het structureel te onderhouden of
het duurzaam herin te richten;
o actieplan GGZ003: Het openbaar domein van de gemeente SintGillis-Waas onderhouden zodat inwoners zich op een vlotte en
veilige manier kunnen verplaatsen;
o actie SD03/GGZ003/A6: Het openbaar domein onderhouden
o actie prioritair: ja;
o SDG11: Duurzame steden en gemeenschappen.
• Het college van burgemeester en schepenen voegde in zitting van 23 juni
2022 het vernieuwen van de 2 fietssuggestiestroken in de Baarstraat toe
aan de planning voor onderhoudswerken van de wegenis, fiets- en
voetpaden.
• Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 15
september 2022 het bestek en de raming principieel goed.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Om de verkeersveiligheid van de fietsers te verhogen worden er
fietssuggestiestroken aangelegd in koudplast ter vervanging van de
bestaande, afgesleten fietssuggestiestroken.
• De levensduur van de markeringen in koudplast is 3 maal langer dan
markeringen met wegenverf.
• Het bestek en de raming t.b.v. 110.866,25 euro incl. 21 % btw.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025;
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15
september 2022, houdende de principiële goedkeuring van het bestek en
de raming;
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni
2022, houdende de vaststelling van de uit te voeren onderhoudswerken;
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• het bestek en raming voor inkleuren van de fietssuggestiestroken in de
Baarstraat met koudplast.

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
Het inkleuren van de fietssuggestiestroken in de Baarstraat met koudplast,
waarvan de kostprijs wordt geraamd op 110.866,25 euro incl. 21 % btw
goedkeuren.
Artikel 2
Het bestek en de gunningswijze goedkeuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen machtigen de opdracht te
gunnen na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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 - Contractenbeheer - Brandweerkazerne,
gemeentemagazijn en tekenacademie renoveren en uitbreiden - ontwerper aanstellen goedkeuren bestek, raming en gunningswijze

Inleiding

Matthias Van Zele

Situatieschets

• In het investeringsbudget 2023 werden kredieten t.b.v. 300.000 euro
ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 041000 (Brandweer);
- algemeen rekeningnummer 2210200 (Gebouwen – groot onderhoud);
- opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025
o doelstelling SD02: Diensten verlenen op maat van burgers en
ondernemers door proactief te communiceren, samen te werken en
te automatiseren;
o actieplan CELB007: De openbare orde en veiligheid van onze
inwoners verzekeren door een optimale samenwerking met politie en
hulpverleningszone;
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o actie SD02/CELB007/A4: Een uitvalsbasis voorzien voor de
hulpdiensten;
o actie prioritair: nee;
o SDG16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De brandweerpost van Sint-Gillis-Waas, gelegen Blokstraat 107, voldoet
niet meer aan de huidige normen van een modern, duurzaam en functioneel
gebouw.
• Daarnaast is de ruimte te beperkt om aan alle behoeften van het
brandweerkorps te voldoen en een efficiënte werking te garanderen.
• Het dossier zal een renovatie van de voertuigenhal inhouden, bouwen van
een bijgebouw en het renoveren van de buitenschil.
• Het bestek en de raming t.b.v. 75.000 euro incl. 21 % btw.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025;
• het bestek en raming voor het opmaken van een ontwerp voor het
renoveren en uitbreiden van de brandweerkazerne, het gemeentemagazijn
en de tekenacademie.

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
Het opmaken van een ontwerp voor het renoveren en uitbreiden van de
brandweerkazerne, het gemeentemagazijn en de tekenacademie, waarvan de
kostprijs wordt geraamd op 75.000 euro incl. 21 % btw, goedkeuren.
Artikel 2
Het bestek en de gunningswijze goedkeuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen machtigen de opdracht te
gunnen na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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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4. - Cel Beleidsondersteuning - Contractenbeheer - Audiovisuele materialen met
streamfunctionaliteiten - aankopen via raamcontract Brugge - goedkeuring
verrekening: hybride vergaderen raadzaal

Inleiding

Matthias Van Zele

Situatieschets

• In het investeringsbudget 2022 werden via kredietwijziging kredieten t.b.v.
6.755,43 euro kredieten verschoven van:
- beleidsitem 011902 (Informatica / GIS);
- algemeen rekeningnummer 2402000 (Informatica gemeenschapsgoederen);
- opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025
o doelstelling SD04: doelstellingen efficiënter en effectiever bereiken
door beheersmaatregelen in te bouwen binnen de organisatie;
o actieplan CELB001: de raadsleden beschikken tijdig over de juiste
en volledige informatie zodat zij onderbouwde beslissingen kunnen
nemen;
o actie SD04/CELB001/A1: de efficiëntie van het notuleringsproces
verhogen door automatisering;
o actie prioritair: nee.
naar:
- beleidsitem 011902 (Informatica / GIS);
- algemeen rekeningnummer 2402000 (Informatica gemeenschapsgoederen);
- opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025
o doelstelling SD02: diensten verlenen op maar van burgers en
ondernemers door proactief te communiceren, samen te werken en
te automatiseren;
o actieplan IZ005: de communicatie op maat met onze medewerkers
verbeteren door automatisering, evolueren op vlak van IT en door in
te zetten op digitalisering;
o actie SD02/IZ005/A2: digitaal vergaderen wordt de norm;
o actie prioritair: nee.
• De gemeenteraad besloot in zitting van 27 mei 2021 tot:
- het aankopen van audiovisuele materialen met streamfunctionaliteiten
voor het live uitzenden van de raadzittingen en commissies, door
toetreding tot het raamcontract van stad Brugge (perceel 11: audiovisuele
oplossingen);
- het goedkeuren van de raming t.b.v. 60.000 euro incl. 21% btw;
- de nodige bijkomende kredieten voorzien op het exploitatiebudget in het
jaar 2021 t.e.m. 2025 bij aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.
• Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 31 mei
2021 tot gunning van de opdracht 'Audiovisuele materialen met
streamfunctionaliteiten aankopen via raamcontract Brugge' aan Realdolmen
nv - Industriezone Zenneveld, A. Vaucampslaan 42 in 1654 Huizingen
tegen het nagerekende offertebedrag van 49.131,00 euro excl. btw of
59.448,51 euro incl. 21% btw, via de raamovereenkomst van Stad Brugge
“ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar en
driemaal met één jaar verlengbaar – Perceel 11: Audiovisuele oplossingen”.
• Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 21 april
2022 tot goedkeuren van verrekening 1 ‘hybride vergaderen raadzaal’ van
de opdracht 'Audiovisuele materialen met streamfunctionaliteiten aankopen
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via raamcontract Brugge' voor het totaal bedrag in meer van 5.583,00 euro
excl. btw of 6.755,43 euro incl. 21% btw.
• De levering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd
in het bestek opgesteld door stad Brugge.
• Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het
noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan te brengen:
Uitbreiding van de audio installatie in de raadzaal zodat hier grotere hybride
vergaderingen kunnen doorgaan. Hier was regelmatig vraag naar want
momenteel is dit enkel praktisch haalbaar in de collegezaal of in de
benedenzaal met het digitaal scherm. Momenteel is dus ook maar 1 hybride
vergadering tegelijkertijd mogelijk. Door de bestaande audio-installatie uit te
breiden kunnen de hybride zittingen ook gestreamd worden.
• Deze wijziging van de opdracht bedraagt 5.583,00 euro excl. btw of 6.755,43
euro incl. btw.
• Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 10,2%, waardoor het
totale bestelbedrag na verrekeningen nu 54.714,00 euro excl. btw of
66.203,94 euro incl. 21% btw bedraagt.
• Het college van burgemeester en schepenen besloot bijgevolg in zitting van
21 april 2022 tot goedkeuring van verrekening 1: ‘hybride vergaderen
raadzaal’ van de opdracht 'Audiovisuele materialen met
streamfunctionaliteiten aankopen via raamcontract Brugge' voor het totaal
bedrag in meer van 5.583,00 euro excl. btw of 6.755,43 euro incl. 21% btw.
• De financieel directeur verleende een visum voor deze aanvullende
leveringen op 4 april 2022.

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 levering, 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 Realdolmen nv - Industriezone
Zenneveld, A. Vaucampslaan 42 in 1654 Huizingen, aangezien bij
verandering van opdrachtnemer de aanvullende leveringen economisch en
technisch niet interessant en niet haalbaar is.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025;
• de beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2021 houdende:
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•

•

•
•

- het aankopen van audiovisuele materialen met streamfunctionaliteiten
voor het live uitzenden van de raadzittingen en commissies, door
toetreding tot het raamcontract van stad Brugge (perceel 11: audiovisuele
oplossingen);
- het goedkeuren van de raming t.b.v. 60.000 euro incl. 21% btw;
- de nodige bijkomende kredieten voorzien op het exploitatiebudget in het
jaar 2021 t.e.m. 2025 bij aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025;
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 mei
2021, houdende de gunning van de opdracht 'Audiovisuele materialen met
streamfunctionaliteiten aankopen via raamcontract Brugge' aan Realdolmen
nv - Industriezone Zenneveld, A. Vaucampslaan 42 in 1654 Huizingen
tegen het nagerekende offertebedrag van 49.131,00 euro excl. btw of
59.448,51 euro incl. 21% btw, via de raamovereenkomst van stad Brugge
“ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar en
driemaal met één jaar verlengbaar – Perceel 11: Audiovisuele oplossingen”;
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 april
2022, houdende de goedkeuring van verrekening 1 ‘hybride vergaderen
raadzaal’ van de opdracht 'Audiovisuele materialen met
streamfunctionaliteiten aankopen via raamcontract Brugge' voor het totaal
bedrag in meer van 5.583,00 euro excl. btw of 6.755,43 euro incl. 21% btw;
het bestek opgemaakt door stad Brugge;
de offerte met ref. 4282, d.d. 6 april 2022 van Realdolmen nv, A.
Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen.

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
21 april 2022 houdende de goedkeuring van verrekening 1 ‘hybride
vergaderen raadzaal’ van de opdracht 'Audiovisuele materialen met
streamfunctionaliteiten aankopen via raamcontract Brugge' voor het totaal
bedrag in meer van 5.583,00 euro excl. btw of 6.755,43 euro incl. 21% btw
(overschrijding van het bestelbedrag met 10,2%), bekrachtigen.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

5. - Financiën - Financiën - Meerjarenplan - opvolgingsrapportering eerste semester kennisname
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Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

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

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat de
opvolgingsrapportering minstens volgende elementen dient te bevatten:
• een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het
meerjarenplan;
• een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven voor het lopende jaar;
• in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen
werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
• in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.
• De wettelijke vereisten werden vertaald in volgende rapporten:
• overzicht van de prioritaire doelstellingen en actieplannen;
• schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard;
• schema T1: doelstellingenrekening.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9
september 2022 om het opvolgingsrapport, met een stand van zaken van
de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het
boekjaar voor te leggen aan de gemeenteraad.

GR29092022

9

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de
beleids- en beheerscyclus;
• ministerieel besluit van 26 juni 2018 vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de
digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
provinciale besturen;
• omzendbrief KB/ABB 2020/3 de aanpassing van de meerjarenplannen
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheercyclus.

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de opvolgingsrapportering met een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan over het eerste semester van het boekjaar
2022.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

6. - Financiën - Financiën - Kwartaalrapportering kwartaal 2 - kennisname

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

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

Verantwoording

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

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgend document:
• kwartaalrapport 2.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1

GR29092022

10
Kennisname van de, door de financieel directeur gebrachte, financiële
rapportering van kwartaal 2 dienstjaar 2022.
Artikel 2
Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid (digitaal).
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

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

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek H. Egidius werd vastgesteld
door de kerkraad op 31 mei 2022.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2022 heeft het centraal kerkbestuur de meerjarenplanwijziging
van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 6 juli 2022 gunstig advies
verleend.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H. Egidius goedgekeurd
in zitting van 7 november 2019;
• de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek H. Egidius goedgekeurd in
zitting van 3 september 2020;
• huidige meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek H. Egidius;
• gunstig advies van het Bisdom van 6 juli 2022.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek H. Egidius, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 31 mei 2022 goedkeuren.
Artikel 2
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De exploitatietoelagen 2023-2025 wijzigen in:
2023 van 38.870 euro naar 53.338,11 euro
2024 van 39.220 euro naar 57.370,00 euro
2025 van 39.570 euro naar 57.470,00 euro
De investeringstoelagen 2022-2025 wijzigen in:
2022 van 0 euro naar 28.541,49 euro
2023 van 0 euro naar 450.000,00 euro
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

8. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek H. Egidius budgetwijziging 2022/1 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetwijziging 1, dienstjaar 2022 van de kerkfabriek H. Egidius werd
vastgesteld door de kerkraad van 23 mei 2022.
• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2022 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen.
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2022 werden kredieten t.b.v.
55.121,99 euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2022 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 6 juli 2022 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek stelt een wijziging voor van de gemeentelijke toelagen.
• Op huidige gemeenteraad is de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek
H. Egidius ter goedkeuring gebracht.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het gewijzigde meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van de budgetwijziging.

Verwijzings-

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
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documenten

• de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H.
Egidius in huidige zitting;
• budgetwijziging 2022/1 van de kerkfabriek H. Egidius, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 23 mei 2022;
• gunstig advies van het Bisdom van 6 juli 2022.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van budgetwijziging 1, dienstjaar 2022 van de kerkfabriek H.
Egidius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 23 mei 2022.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2022 ten bedrage van 34.337,62 euro voor de
kerkfabriek H. Egidius opnemen in de aanpassing gemeentelijk meerjarenplan
2020-2025.
Een investeringstoelage 2022 ten bedrage van 28.541,49 euro voor de
kerkfabriek H. Egidius opnemen in de aanpassing gemeentelijk meerjarenplan
2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

9. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus budgetwijziging 2022/1 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetwijziging 1, dienstjaar 2022 van de kerkfabriek Sint-Paulus werd
vastgesteld door de kerkraad van 18 mei 2022.
• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2022 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen.
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• In het gemeentelijk investeringsbudget 2022 werden kredieten t.b.v.
55.121,99 euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2022 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 6 juli 2022 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek stelt een wijziging voor van de gemeentelijke toelagen.
• Deze wijziging past binnen de, door de gemeente, reeds voorziene
toelagen, er is voldoende krediet beschikbaar.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van de budgetwijziging.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Paulus van 3
september 2020;
• budgetwijziging 2022/1 van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 18 mei 2022;
• gunstig advies van het Bisdom van 6 juli 2022.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van budgetwijziging 1, dienstjaar 2022 van de kerkfabriek SintPaulus, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 18 mei 2022.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2021 ten bedrage van 6.996,97 euro voor de
kerkfabriek Sint-Paulus opnemen in de aanpassing gemeentelijk
meerjarenplan 2020-2025.
Een investeringstoelage 2021 ten bedrage van 18.000 euro voor de
kerkfabriek Sint-Paulus opnemen in de aanpassing gemeentelijk
meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
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Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

10. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek OLV Hemelvaart budgetwijziging 2022/1 aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetwijziging 1, dienstjaar 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart werd vastgesteld op de kerkraad van 16 mei 2022.
• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2022 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen.
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2022 werden kredieten t.b.v.
55.121,99 euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2022 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de
4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 6 juli 2022 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek stelt een wijziging voor van de gemeentelijke toelagen.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van de budgetwijziging.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw Hemelvaart van 3 september 2020;
• budgetwijziging 2022/1 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart,
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 16 mei 2022;
• gunstig advies van het Bisdom van 6 juli 2022.

Wetten
Reglementen

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

Artikel 1
Akte nemen van budgetwijziging 1, dienstjaar 2022 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 16 mei
2022.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2022 ten bedrage van 619,54 euro voor de kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart opnemen in de aanpassing gemeentelijk
meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

11. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Cornelius budgetwijziging 2022/1 aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Budgetwijziging 1, dienstjaar 2022 van de kerkfabriek Sint-Cornelius werd
vastgesteld door de kerkraad van 24 mei 2022.
• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2022 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen.
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2022 werden kredieten t.b.v.
55.121,99 euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2022 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 6 juli 2022 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek stelt geen wijziging voor van de gemeentelijke toelagen.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het gewijzigde meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van de budgetwijziging.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Cornelius
goedgekeurd in zitting van 7 november 2019.
• budgetwijziging 2022/1 van de kerkfabriek Sint-Cornelius, vastgesteld door
de kerkraad in zitting van 24 mei 2022.
• gunstig advies van het Bisdom van 6 juli 2022.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van budgetwijziging 1, dienstjaar 2022 van de kerkfabriek SintCornelius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 24 mei 2022.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
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 - Kerkfabriek H. Egidius budget 2023 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2023 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen.
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2023 werden kredieten t.b.v. 26.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.
• De gemeenteraad keurde in huidige zitting de aanpassing meerjarenplan
2020-2025 van de kerkfabriek H. Egidius goed.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2022 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 6 juli 2022 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek vraagt een exploitatie- en investeringstoelage.
• Op huidige gemeenteraad is de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek
H. Egidius ter goedkeuring gebracht.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H.
Egidius van 29 september 2022;
• het budget 2023 van de kerkfabriek H. Egidius, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 23 mei 2022;
• gunstig advies van het Bisdom van 6 juli 2022.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2023 van de kerkfabriek H. Egidius, vastgesteld
door de kerkraad in zitting van 23 mei 2022.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2023 ten bedrage van 53.338,11 euro voor de
kerkfabriek H. Egidius opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.
Een investeringstoelage 2023 ten bedrage van 450.000,00 euro voor de
kerkfabriek H. Egidius opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

13. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Paulus budget 2023 - aktename
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Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2023 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen.
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2022 werden kredieten t.b.v. 26.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.
• De gemeenteraad besloot in zitting van 3 september 2020 de aanpassing
van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Paulus goed te
keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2022 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 6 juli 2022 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek vraagt een exploitatietoelage en een investeringstoelage.
• Deze toelagen passen binnen de, door de gemeente, reeds voorziene
toelagen, er is voldoende krediet beschikbaar.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek SintPaulus van 3 september 2021;
• het budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 18 mei 2022;
• gunstig advies van het Bisdom van 6 juli 2022.

Wetten
Reglementen

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

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld
door de kerkraad in zitting van 18 mei 2022.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2023 ten bedrage van 9.056,87 euro voor de
kerkfabriek Sint-Paulus opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 20202025.
Een investeringstoelage 2023 ten bedrage van 2.000 euro voor de kerkfabriek
Sint-Paulus opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

14. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek OLV Hemelvaart budget 2023 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2023 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen.
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2023 werden kredieten t.b.v. 26.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.
• De gemeenteraad besloot in zitting van 7 november 2019 het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart goed te keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2022 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 6 juli 2022 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek vraagt geen toelage.
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• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart van 7 november 2019;
• het budget 2023 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart,
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 16 mei 2022;
• gunstig advies van het Bisdom van 6 juli 2022.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2023 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 16 mei 2022.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald
in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).

15. - Financiën - Financiën - Kerkfabriek Sint-Cornelius budget 2023 - aktename

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• In het gemeentelijk exploitatiebudget 2023 werden kredieten t.b.v. 50.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6493000 Toelagen aan andere
overheidsinstellingen.
• In het gemeentelijk investeringsbudget 2023 werden kredieten t.b.v. 26.000
euro ingeschreven als volgt:
- beleidsitem 079000 Erediensten;
- algemeen rekeningnummer 6643000 Toegestane investeringssubsidies
aan andere overheidsinstellingen.
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• De gemeenteraad besloot in zitting van 7 november 2019 het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Cornelius goed te keuren.
• Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op
voor het volgend boekjaar.
• Het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op 27 juli 2022 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de
kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend.
• Het erkend representatief orgaan heeft op 6 juli 2022 gunstig advies
verleend.
• De kerkfabriek vraagt een exploitatietoelage.
• Gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van de
in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de
gemeenteraad enkel akte van het budget.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Cornelius,
goedgekeurd in zitting van 7 november 2019.
• het budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Cornelius, vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 24 mei 2022.
• gunstig advies van het Bisdom van 6 juli 2022.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Akte nemen van het budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Cornelius,
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 24 mei 2022.
Artikel 2
Een exploitatietoelage 2023 ten bedrage van 9.038,14 euro voor de
kerkfabriek Sint-Cornelius opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan 20202025.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan het centraal kerkbestuur, het
Bisdom en de betreffende kerkfabriek.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, titel 7).
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16. - Grondgebiedzaken - Wegen en water - Kosteloze grondafstand - Stationstraat 13 goedkeuring ontwerpakte

Inleiding

Herwin De Kind

Situatieschets

• Het college verleende in zitting van 30 juni 2022 een omgevingsvergunning
voor het bouwen van een ééngezinswoning + garageboxen, na afbraak van
de bestaande bebouwing, voor het perceel gelegen in Stationstraat 13,
9170 Sint-Gillis-Waas.
• Als voorwaarde in de vergunning werd opgenomen dat het gedeelte grond,
gelegen voor de rooilijn, goedgekeurd bij KB d.d. 1 april 1952, kosteloos
moet worden afgestaan aan de gemeente.
• Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van gemeente Sint-Gillis-Waas.

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:
• ontwerpakte kosteloze grondafstand;
• opmetingsplan, opgemaakt door Landmetersbureau De Coene BV.

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 notariskantoor Smet - 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).

17. - Grondgebiedzaken - Omgeving - Regionaal klimaatmitigatieplan - goedkeuring
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Inleiding

Herwin De Kind

Situatieschets

• Als territoriaal coördinator voor de uitvoering van het Europese
burgemeestersconvenant ondersteunde Interwaas de Wase gemeenten bij
de opmaak van een regionaal klimaatmitigatieplan. Aan de gemeenteraad
wordt gevraagd om dit plan goed te keuren.
• In het najaar zal de gemeente onder sturing van het lokaal klimaatteam aan
de slag gaan om werk te maken van de uitvoering van het klimaatadaptatie
en -mitigatieplan en om de engagementen die aangegaan zijn in het kader
van het Lokaal Energie- en Klimaatpact na te komen.

Verantwoording

• Op 4 juni 2020 mandateerde de gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas de
burgemeester om het Europese burgemeestersconvenant te ondertekenen,
dat als doel stelt een reductie van de CO²-uitstoot met 40% tegen 2030.
Ten laatste in januari 2023 moeten in dat verband een klimaatadaptatie- en
een mitigatieplan worden ingediend.
• Klimaatadaptatie houdt in dat we de omgeving aanpassen om de gevolgen
van de klimaatopwarming zo goed mogelijk op te vangen. Het adaptatieplan
kwam tot stand op initiatief van de provincie, die net als Interwaas door de
Europese Unie aangeduid werd als territoriaal coördinator. Het plan werd op
24 februari 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd.
• Klimaatmitigatie houdt in dat we de uitstoot van broeikasgassen zoveel
mogelijk proberen te beperken. Voor de opmaak van een mitigatieplan trad
Interwaas op als territoriaal coördinator voor 10 Wase gemeenten. Het
mitigatieplan kan vandaag ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.
• In januari 2022 organiseerde Interwaas praatsessies met experten,
stakeholders, lokale bestuurders en ambtenaren rond de thema’s waaruit
het mitigatieplan is opgebouwd:
o renovatie;
o energietransitie;
o koolstofarme mobiliteit;
o voeding;
o maatschappelijk verantwoorde economie.
• In maart 2022 werd een eerste draftversie van een plan overgemaakt aan
de gemeenten, met het aanbod om dit document voor te leggen aan de
gemeentelijke adviesraden. Tegelijk konden individuele burgers hun mening
geven over de tekst. Mede door een Facebook-bericht op de gemeentelijke
website gingen een 40-tal inwoners van onze gemeente op dit aanbod in,
wat vrij veel was in vergelijking met de buurgemeenten.
• De tekst werd toegelicht op het handelsoverleg van 21 april 2022. Dit gaf
geen aanleiding tot opmerkingen.
• De milieuraad van 5 mei 2022 was integraal gewijd aan de bespreking van
het mitigatieplan. Dit gaf aanleiding tot een aantal vragen, opmerkingen en
suggesties die in het verslag van de vergadering werden opgenomen. Dit
verslag werd aan Interwaas bezorgd met de vraag om het als een advies te
beschouwen.
• Omwille van de drukke periode in het voorjaar, kon de landbouwraad pas
op 15 juni 2022 samenkomen om het mitigatieplan te bespreken.
• Mede op basis van de input van de Wase colleges, adviesraden en burgers
bezorgde Interwaas een aangepaste tekst, die vandaag ter goedkeuring
aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. De tekst omvat 54 concrete
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voorstellen om mee aan de slag te gaan, verdeeld over renovatie (9),
energietransitie (6), mobiliteit (19), voeding (9) en maatschappelijk
verantwoorde economie (11).
• Met het adaptatieplan, het mitigatieplan en het Lokaal Energie- en
Klimaatpact dat de gemeente eind 2021 afsloot met de Vlaamse overheid
(een versie 2.0 is op komst), beschikken we over een kader om de
komende jaren een actief klimaatbeleid te voeren.
• Het lokaal klimaatteam – een interne vergadering van bestuurders en
ambtenaren die bij het thema betrokken zijn – moet daarin een cruciale rol
spelen om keuzes te maken en te waken over de uitvoering van de acties
en het nakomen van onze engagementen. Interwaas zal daarbij een
ondersteunende rol blijven spelen, zoals de intercommunale in het recente
verleden deed met het aanbieden van energiecoachings, van elektrische
deelwagens en van ondersteuning bij de inrichting van de Hoppins.
• Voor de opvolging van de 40%-reductiedoelstelling wil Interwaas tenslotte
gebruik maken van FutureProofedCities, een platform waarop de
gemeenten hun acties en hun resultaten met elkaar en met externen
kunnen delen.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• regionaal klimaatmitigatieplan.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
• lancering van de ‘European Green Deal’ door de Europese Commissie eind
2019, die de ambitie uitspreekt om van Europa het eerste klimaatneutrale
continent te maken tegen 2050, met een netto-uitstoot van broeikasgassen
die nul is;
• goedkeuring door de Vlaamse Regering van het Vlaams Energie- en
Klimaatplan 2021-2030 op 9 december 2019;
• de erkenning van Interwaas als territoriaal coördinator en de daaruit
volgende ondersteuning van de Wase gemeenten bij de opmaak en
uitvoering van klimaatplannen;
• gemeenteraadsbeslissing van 4 juni 2020 houdende toetreding van SintGillis-Waas tot het “Burgemeestersconvenant 2030” en de opmaak van een
gezamenlijk klimaatplan via Waasland Klimaatland.

Besluit

Artikel 1
Het regionaal klimaatmitigatieplan goedkeuren.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
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GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
OCMW-RAAD 29 september 2022
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau
1. - Burgerzaken en Vrije Tijd - Archief - Archiefreglement voor lokale besturen in het
Waasland

Inleiding

Chantal Vergauwen

Situatieschets

• De gemeenteraad keurde op 8 november 2007 het gemeentelijk
archiefreglement goed gebaseerd op het Waas Archiefreglement
opgemaakt door het Waas Archieven Overleg in 2002.
• Het Waas Archieven Overleg maakte een geactualiseerde versie van het
Waas Archiefreglement.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De archiefwetgeving en de gebruiken in de studiezaal zijn de afgelopen
twintig jaar gewijzigd.
• Het is aanbevolen dat alle lokale besturen in het Waasland hetzelfde
reglement hanteren.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• Het archiefreglement voor lokale besturen in het Waasland

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur
• de archiefwet van 24 juni 1955
• decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking van 9 juli
2010
• de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018
• bestuursdecreet openbaarheid van bestuur van 7 december 2018

Besluit

Artikel 1
Het gemeentelijk archiefreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 8
november 2007 opheffen.
Artikel 2
Het archiefreglement voor lokale besturen in het Waasland goedkeuren.

OCMW29092022

26

Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

2. - Welzijn - Welzijn - Aanvraag bijdrage SVK

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Waasland huurt woningen op de private
huurmarkt in de gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Niklaas, SintGillis-Waas, Stekene, Waasmunster en Zwijndrecht.
Het SVK Waasland verhuurt deze woningen door aan sociaal kwetsbare
huurders, treedt op als hoofdhuurder en komt alle verplichtingen als
hoofdhuurder na.
• Het SVK Waasland is een door het Vlaams Gewest erkend SVK en volgt de
verplichtingen van het SVK-erkennings- en subsidiebesluit dat in werking
trad in 2013.
• Het OCMW van Sint-Gillis-Waas is sinds het begin partner van het SVK
Waasland met vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur en Algemene
Vergadering.
• Op het Dagelijks Bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland van 10
mei 2022 werd beslist:
Voorkeur van het Dagelijks Bestuur gaat uit naar de piste waarbij met de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een renteloze lening
t.b.v. €300.000 kan worden afgesproken en de terugbetaling kan worden
gepland na goedkeuring van de éénmalige bijdragen door de lokale
besturen, na de budgetrondes in november 2022.
• Op het Dagelijks Bestuur van 12 juli werd gemeld dat deze piste echter
geen optie was en dus een kaskrediet bij Belfius zal aangevraagd moeten
worden.
• In het kader van de ééngemaakte woonactor tegen 2023 dreigt SVK in
liquiditeitstekort te komen om onder andere personeelskosten te kunnen
blijven betalen tot eind 2022.
• Volgens de oprichtingsakte van 26 april 2001 is het OCMW Sint-Gillis-Waas
lid van de vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland en als lid verplicht
tussen te komen bij liquiditeitstekorten.
• Voor Sint-Gillis-Waas bedraagt het éénmalige bij te dragen bedrag
€ 10.919,54 (verdeling opgesteld conform het aantal panden op 31
december 2021.
Deze kost werd niet voorzien als uitgave in het meerjarenplan.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• Omwille van het éénmaken van de woonactor tegen 2023 dreigt SVK in
liquiditeitstekort te komen.
• Het voorstel is enerzijds om een kaskrediet bij Belfius aan te vragen en
anderzijds om een bijdrage te vragen aan de partners (volgens

OCMW29092022

27
verdeelsleutel aantal sociale woningen op het grondgebied) om dit bedrag
te kunnen betalen tegen de opname in de verschillende lokale
woonactoren. De renteloze lening bleek enkel mogelijk voor
woonmaatschappijen.
• Het sociaal verhuurkantoor vraagt een principieel akkoord van het vast
bureau, met daarna een officieel besluit van de OCMW-raad. Dit dossier
werd door het vast bureau principieel goedgekeurd op de zitting van 28 juli
2022.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• Digitale raad RVB 21 juni 2022
• SVK gecoördineerde statuten SVK Waasland 2020
• SVK voorstel verdeling bijdragen 2022
• Uittreksel vast bureau 28 juli 2022

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De OCMW-raad is akkoord met het voorstel van het Dagelijks Bestuur SVK
(12 juli 2022) tot het aangaan van een kaskrediet bij Belfius.
Artikel 2
De OCMW-raad is akkoord met het voorstel van het Dagelijks Bestuur SVK in
kader van de verdeelsleutel voor terugbetaling (d.i. € 10.919,54 voor OCMW
Sint-Gillis-Waas).
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

3. - Welzijn - Welzijn - Papillon - overeenkomst tussen SAAMO, Interwaas en OCMW

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Sinds de stijging van de energieprijzen leven steeds meer Vlaamse
gezinnen in energiearmoede. Daarom is het van fundamenteel belang in te
zetten op projecten die de energiefactuur van deze kwetsbare gezinnen
verminderen. Het Papillon project kan daarbij een verschil maken.
Dankzij het Papillon project krijgen kwetsbare gezinnen de mogelijkheid om
energiezuinige huishoudtoestellen te leasen voor een beperkt maandelijks
bedrag. Hierdoor daalt hun elektriciteitsverbruik aanzienlijk. Het betekent
dus een win-win voor hun energiefactuur en het klimaat. Op die manier
zorgt dit project voor een sociale reductie van de CO2-emissies.
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• Het project is een initiatief van SAAMO (vroeger Samenlevingsopbouw)
West-Vlaanderen, in samenspraak met Bosch. Concreet gaat het over
verschillende types huishoudtoestellen nl. een koelkast, diepvriezer,
wasmachine, droogkast en vaatwasmachine. Doordat Bosch eigenaar blijft
van het toestel (product as a service), garanderen ze steeds een
energiezuinig, werkend toestel voor de huurder. Bosch (BSH) staat ook in
voor herstel, hergebruik en recyclage van afgedankte toestellen. Zo sluit het
project ook aan bij het idee van de circulaire economie. Bovendien kunnen
de toestellen dus niet worden meegenomen door een deurwaarder omdat
ze eigendom blijven van Bosch.
• Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is in zitting van 21 juni 2021
principieel akkoord gegaan met deelname aan Papillon Waasland.
Interwaas heeft bij energieambassadeur 2021 een projectaanvraag
ingediend voor werkingsmiddelen om Papillon Waasland te kunnen
opstarten in januari 2022. Deze projectaanvraag werd goedgekeurd en een
toelage van 19.938 euro werd toegekend
• In kader van Papillon Waasland zijn er 3 soorten overeenkomsten tussen
verschillende partijen:
1. De kaderovereenkomst tussen BSH (Bosch) en SAAMO WestVlaanderen (d.d. 28 april 2021) die de basis vormt voor Papillon. Deze
overeenkomst ligt hier niet voor ter goedkeuring, maar wordt
meegegeven ter informatie omdat ze aan de basis ligt van de
franchiseovereenkomst en huurovereenkomst die wel ter goedkeuring
voorliggen.
2. De franchiseovereenkomst is een driepartijenovereenkomst tussen
SAAMO West-Vlaanderen, Interwaas en het OCMW. In deze
overeenkomst worden de rol, taken en verplichtingen (ook financiële)
van alle partijen vastgelegd. Met elk deelnemend OCMW wordt deze
overeenkomst afgesloten.
SAAMO:
- contacten met BSH (doorgeven bestellingen enz.) en
verplichtingen voortvloeiend uit kaderovereenkomst met BSH;
- vormingen maatschappelijk werkers en medewerkers Interwaas:
hoe integreren van Papillon in dagelijkse werking OCMW;
- helpdesk voor Interwaas (zowel telefonisch als via mail);
- delen expertise en kennis van Papillon in andere gemeenten en
regio’s.
Interwaas:
- coördinatie (opmaken draaiboek) + aanspreekpunt voor SAAMO;
- doorgeven aan SAAMO van nieuwe contracten;
- inning van de huurgelden;
- doorstorten huurgeld aan SAAMO;
- invulling energietraject in overleg met OCMW’s;
- opvolging en actie bij problemen (achterstand betaling, ophalen
toestellen, diefstal,…).
OCMW:
- toeleiding potentiële huurders (binnen eigen cliënteel);
- goedkeuring via BCSD van kandidaat-huurders;
- toelichting bij ondertekenen huurovereenkomst met klant;
- ondersteuning bij inning huurgelden door opvolging klanten;
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-

instaan voor financiële risico’s gekoppeld aan franchiseovereenkomst (wanbetaling, diefstal,..).

3. De huurovereenkomst zal telkens worden afgesloten tussen
Interwaas en de huurder van een toestel. Zoals opgenomen in de
franchiseovereenkomst zal de maatschappelijk werker van het OCMW
instaan voor toelichting van de huurovereenkomst aan de kandidaathuurder en de ondertekening ervan door de huurder waarna deze de
overeenkomst aan Interwaas bezorgt. Deze overeenkomst wordt
enkel ter kennisname van deze OCMW-raad voorgelegd.
• Zodra alle partijen (SAAMO, Interwaas en OCMW) de
franchiseovereenkomst hebben goedgekeurd en ondertekend, moeten
enkel nog de laatste praktische afspraken gemaakt worden tussen de
verschillende partijen om de eerste toestellen te kunnen verhuren. Deze
praktische afspraken en de volledige workflow zullen terug te vinden zijn in
het draaiboek Papillon. Er zal daarnaast in september door SAAMO ook
nog een vorming worden voorzien.
• Financiële implicaties
Gedurende de projectperiode 2022-2023
Per verhuurd toestel moet een commissie van 15 euro betaald worden aan
SAAMO. Hiermee kunnen zij hun werkings- en personeelskosten voor
Papillon betalen. Over een periode van 2 jaar willen ze in de 7
deelnemende gemeenten 150 toestellen verhuren.
Personeelskost Interwaas wordt gedurende 2 jaar geraamd op 12.870 euro
(incl. 10% overhead). Wegens personeelstekort in het team deskundigen
wonen en energie wordt de opstart van Papillon in het Waasland
opgenomen door de clustermanager duurzaamheid. Zodra de verhuur van
de energiezuinige toestellen van start gaat, zal de opvolging gebeuren door
een administratief medewerker van Woonwijzer Waasland en de
boekhouding van Interwaas.
Beide kosten, commissie van 150 toestellen en personeelskost Interwaas
gedurende 2 jaar, wordt gefinancierd met de toelage van
energieambassadeur 2021. Via energieambassadeur 2021 is er ook nog
4.818 euro ter beschikking voor communicatie, workshop energie voor de
huurders, opleidingsmomenten,…
Kosten voor OCMW:
- personeelskost maatschappelijk werkers;
- in geval van wanbetaling en indien al het mogelijke is gedaan om
achterstal weg te werken en/of in het geval van schade aan of
diefstal van het toestel, zal het OCMW instaan voor de kosten die
hiervoor door SAAMO aan Interwaas worden gefactureerd.
Ervaring bij Papillon in andere regio’s leert dat dit gelukkig niet
vaak voorkomt.
Deze kosten kunnen eventueel gefinancierd worden met middelen uit het
Energiefonds.
Vanaf 2024
Eind 2023 zullen de deelnemende OCMW ’s en Interwaas moeten
beslissen of Papillon in het Waasland wordt verder gezet. Voor de zomer
van 2023 gebeurt een eerste evaluatie van Papillon Waasland. Na de
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zomer wordt dan beslist of het project wordt voort- of stopgezet. Vervolgens
wordt in het najaar samen beslist over de verdere financiering vanaf 2024.
Interwaas, als coördinator van Papillon Waasland, neemt hiervoor de
nodige initiatieven. Een mogelijkheid is dat deze kosten worden gedeeld
door de deelnemende OCMW ’s, waardoor de kost per OCMW relatief
beperkt blijft.
Indien wordt beslist tot een stopzetting dan moeten wel de reeds
afgesloten huurcontracten (met elk een looptijd van 10 jaar) verder worden
opgevolgd. Welke de personeelskost hiervoor zal zijn, is moeilijk in te
schatten. Eens het project goed is opgestart en door administratie en
boekhouding de werkwijze zo efficiënt mogelijk is gemaakt, zal een raming
van personeelskost worden opgemaakt. Het is vooral in de opstart van
Papillon en bij afsluiten van een nieuw huurcontract dat er personeelsinzet
nodig is. Het opvolgen van bestaande contracten beperkt zich tot het
maandelijks opvolgen van (wan)betalingen, het jaarlijks doorstorten van de
verschuldigde bedragen aan SAAMO en een occasionele verhuis van de
huurder. De personeelskost zal dan eerder beperkt zijn en afhankelijk van
het aantal wanbetaling, schadegevallen, aantal verhuisbewegingen,...
Indien wordt beslist tot een verderzetting dan moet ook de financiering van
de personeelskost van Interwaas besproken worden. Deze personeelskost
zal iets hoger liggen dan bij stopzetting van Papillon. Daarnaast moet ook
de commissie van 15 euro per verhuurd toestel betaald worden. Deze kost
zal dan waarschijnlijk gedragen worden door het OCMW van de gemeente
waar de huurder van het toestel woont. Deze kost kan gefinancierd worden
uit het Energiefonds.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Op vraag van enkele Wase OCMW’s heeft Interwaas de trekkersrol
opgenomen om het Papillon project binnen het Waasland uit te rollen.
• 7 Wase OCMW’s hebben beslist tot deelname en leggen nu de franchiseovereenkomst voor aan hun OCMW-raad ter goedkeuring. Het betreft de
OCMW ’s van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene,
Temse en Waasmunster.
• In Sint-Gillis-Waas is dit op het vast bureau beslist 21 juni 2021.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• subsidieaanvraag Papillon;
• draaiboek papillonWaasland;
• kaderovereenkomst 28 april 2021;
• huurprijzen toestellen Papiloon-opschaling;
• huurovereenkomst Verhuurder Huurder 20211208_CAS;
• franchiseovereenkomst_IW_SAAMO_CAS;
• brief_C01_Interwaas_goedgekeurd;
• bijlage 3_huurovereenkomst.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Kennisname van het draaiboek van het project Papillon Waasland.
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Artikel 2
Kennisname van de kaderovereenkomst tussen BSH en SAAMO WestVlaanderen.
Artikel 3
De franchiseovereenkomst en haar bijlagen goedkeuren. Een ondertekende
versie wordt doorgestuurd naar Interwaas.
Artikel 4
Kennisname van de huurovereenkomst en haar bijlagen, tussen Interwaas en
de huurder.
Artikel 5
Instemmen om in de 2e helft van 2023 de stop- of verderzetting van Project
Papillon en daarbij ook de financiering van de personeelskost vanaf 2024 te
bespreken.
Artikel 6
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).”
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