VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
GEMEENTELIJKE LAND- en TUINBOUWRAAD
9 OKTOBER 2013
1. Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden:
Naam
Martin Van Der Beken
Jan Verhoeye
Verschelden Geert
Filip Van Wijnsberghe
Lieven Van Den Berghe
Luc Schollier
Steven Schollier
Notebaert Andre
Willy Schollier
Kristian Boone
Meire Luc
Willy De Wulf
Tijtgat Jean
Pieter Van Meirhaeghe
Isabelle Tuypens

vereniging/organisatie/hoedanigheid
AVBS de sierteelt en groenfederatie
Natuurpunt
ABS Oost-Vlaanderen
ABS Oost-Vlaanderen
Jong ABS Oost-Vlaanderen
VZW Agro bedrijfshulp
VZW Agro bedrijfshulp
Bedrijfsgilde Groot Gavere
Bedrijfsgilde Groot Gavere
Vrij Agrarisch Centrum
Provinciale Pomologische Vereniging O.Vl vzw
Landelijke Gilde Asper
Landelijke Gilde Asper
Landelijke Gilde Dikkelvenne – Baaigem- Vurste
Landelijke Gilde Dikkelvenne – Baaigem- Vurste
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vereniging/organisatie/hoedanigheid
Deskundige milieu- secretaris
Schepen
Deskundige ruimtelijke ordening
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Waarnemende leden:
Naam
Henk Dujardin
Willy Van Hove
Sabine De Clercq
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2. Goedkeuren van het verslag van de vorige algemene vergadering.
Verslag kan niet worden goedgekeurd wegens onvoldoende aantal aanwezig stemgerechtigde
leden.
3. Mededelingen.
a. Korte toelichting van het agendapunt :
Land- en tuinbouwgerelateerde mededelingen vanuit CBS en GR.
- Ondertekenen code invasieve planten
- Moeten bedrijven ook sorteren? – schrijven t.a.v. KMO’s
- Terbeschikkingstelling waarschuwingsborden voor landbouwers bij
oogstwerkzaamheden
- Deelname Leader-project “Kenniscirkels erosie”
- Plattelandsproject Schelde – Leie: Project Balance
- Milieucontract provinciebestuur – gemeentebestuur: ondertekening overeenkomst
- Wekelijkse afvalophaling – verenigingen: meer gebruik maken van reguliere
afvalophaling ipv ophaling door de gemeentelijke diensten.
- Goedkeuren ontwerpovereenkomsten voor weidevogelbeheer en oeverbeheer in het
kader van het inrichtingsplan “Gaverse Scheldemeersen” voor afsluiten
beheersovereenkomsten met landbouwers ( zone Grotenbroek)
- Verzoek provinciebestuur tot overname onbevaarbare waterlopen 3 e categorie:
princiepsbeslissing
- Goedkeuren subsidies voor het toepassen van groenbemesting 2013

4. Kennisname van ambtshalve aanduiding/verkiezing van de leden van de adviesraad.
a. Korte toelichting van het agendapunt
Voorstelling van de (al dan niet nieuwe) leden van de landbouwraad.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
De schepen overloopt de volledige samenstelling.
De secretaris geeft duiding bij de werking van de adviesraad aan de hand van de
statuten.
Er blijkt geen noodzaak tot het oprichten van een dagelijks bestuur gezien al veel
bepalingen in de statuten zitten vervat.
5. Verkiezing van de voorzitter
a. Korte toelichting van het agendapunt
Aanduiding van een voorzitter voor de landbouwraad.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
Wegens een onvoldoende aantal stemgerechtigde leden dient dit punt verdaagd. Er zal
een 2e oproep volgen. Dhr. schepen Willy Van Hove zal de vergadering verder
coördineren gezien niemand van de aanwezigen zich geroepen voelt om tijdelijk het
voorzitterschap waar te nemen.
De secretaris betreurt dat een heleboel stemgerechtigde leden zich niet hebben
verontschuldigd zodat deze vergadering desnoods nog kon afgelast worden als geweten
was dat de meerderheid toch niet kon aanwezig zijn. Er wordt opgeroepen om zich
tenminste te verontschuldigen indien u niet kan aanwezig zijn !
6. Advies strategische nota van het meerjarenplan.
a. Korte toelichting van het agendapunt
Er dient door de adviesraad een advies te worden uitgebracht m.b.t. de land- en
tuinbouwgerelateerde zaken uit de strategische nota van het meerjarenplan.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
Wegens een onvoldoende aantal stemgerechtigde leden dient dit punt verdaagd. Er zal
een 2e oproep volgen. Zelfde opmerking over de afwezigen zoals onder punt 5 vermeld.

De Secretaris,

De wn. Voorzitter,

Henk Dujardin

Willy Van Hove

