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GEMEENTERAADSZITTING 29 JANUARI 2018

Aanwezig:
Paul CARION

Voorzitter,

Denis DIERICK

Burgemeester,

Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS,
Willy VAN HOVE, Marnix VANDEKERCKHOVE
Gilles VAN HENDE

Schepenen,
OCMW-voorzitter-Schepen,

Marc VAN WITTENBERGE, Hugo LEROY, Willy BENOOT,
Karel HUBAU, Aline DERVAUX, Nadine DE STERCKE, Mieke PETERS,
Jef VERMAERE, Jacques DEZUTTER, Dieter DE METS,
Wim MALFROOT, Luc GOEMAERE, Ankie D’HOLLANDER,
Nelly DE SCHAMPHELAERE, Eddy VAN HIJFTE en Bart PIENS
Serge RONSSE

Raadsleden,

Gemeentesecretaris.

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de openbare zitting.
1. Goedkeuren notulen van 18 december 2017.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 33;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 december 2017 goed te keuren.

AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN DE VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD
2. Mandataris – onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en installatie gemeenteraadslid –
Stany Schamp.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 7 § 3 en 16;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Gelet op het proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen –
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 houdende kennisname geldigheid
gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 houdende installatie en eedaflegging
gemeenteraadsleden – goedkeuren van de geloofsbrieven – aktename van de eedaflegging –
vaststellen van de rangorde;
Overwegende dat de heer Marnix Vandekerckhove op 17 december 2017 overleden is; dat
bijgevolg in zijn vervanging dient voorzien te worden;
Overwegende dat mevrouw Nathalie Vermassen als 2e opvolger van de lijst Open VLD-VOG
werd aangewezen; dat mevrouw Nathalie Vermassen bij schrijven (ontvangen op 11 januari
2018) afstand van mandaat gedaan heeft;
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Overwegende dat de heer Stany Schamp als 3e opvolger van de lijst Open VLD-VOG werd
aangewezen;
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de heer Stany Schamp heeft
onderzocht; dat er geen beletsels zijn om de geloofsbrieven van de heer Stany Schamp goed te
keuren;
Overwegende dat de heer Stany Schamp alvorens het mandaat te aanvaarden, uitgenodigd
werd om de volgende eed af te leggen in handen van de voorzitter, de heer Paul Carion: “Ik
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”;
Overwegende dat de heer Stany Schamp de eed heeft afgelegd en dat van deze eedaflegging
een individuele en afzonderlijke akte wordt opgemaakt;
Overwegende dat de rangorde van de gemeenteraadsleden ter gelegenheid van deze
installatie het best geactualiseerd wordt;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De geloofsbrieven de heer Stany Schamp goed te keuren.

Art. 2:

Akte te nemen van de eedaflegging van de heer Stany Schamp en vervolgens de heer
Stany Schamp te installeren als gemeenteraadslid.

Art. 3:

De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
Nr

Naam

1

Marc Van Wittenberge

2

Hugo Leroy

3

Willy Van Hove

4

Willy Benoot

5

Karel Hubau

6

Aline Dervaux

7

Paul Carion

8

Nadine De Stercke

9

Denis Dierick

10

Dirk Martens

11

Mieke Peters

12

Jef Vermaere

13

Peter Declercq

14

Tanja Eeckhout

15

Jacques Dezutter

16

Dieter De Mets

17

Wim Malfroot

Anciënniteit
Ononderbroken sinds
04/01/1971
Ononderbroken sinds
03/01/1983
Ononderbroken sinds
10/07/1989
Ononderbroken sinds
10/10/1989
Ononderbroken sinds
03/01/1995
Ononderbroken sinds
27/10/1995
Van 03/01/1995 tot
01/01/2007
Ononderbroken sinds
02/01/2013
Ononderbroken sinds
06/01/2001
Ononderbroken sinds
06/01/2001
Ononderbroken sinds
06/01/2001
Van 02/01/2007 tot
01/01/2013
Ononderbroken sinds
25/03/2013
Ononderbroken sinds
28/01/2008
Ononderbroken sinds
27/04/2009
Van 02/01/2007 tot
27/04/2009
Ononderbroken sinds
02/01/2013
Van 21/12/1998 tot
06/01/2001
Ononderbroken sinds
02/01/2013
Ononderbroken sinds
02/01/2013
Ononderbroken sinds
02/01/2013

Naamstemmen

Lijststemmen

643

2.911

1.431

2.911

303

1.126

672

2.524

1.010

2.524

418

2.524

683

2.911

1.077

2.524

998

2.911

577

1.225

205

915

255

1.126

695

2.911

964

2.911

407

1.225

497

2.911

421

2.524
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18

Luc Goemaere

19

Ankie D’Hollander

20

Nelly De Schamphelaere

21

Eddy Van Hijfte

22

Bart Piens

23

Stany Schamp

Ononderbroken
02/01/2013
Ononderbroken
02/01/2013
Ononderbroken
09/09/2013
Ononderbroken
09/09/2013
Ononderbroken
24/03/2014
Ononderbroken
29/01/2018

sinds
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds

420

2.524

415

2.524

351

1.225

264

2.911

179

915

443

2.911

Art. 4:

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Art. 5:

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de
gemeenteraad en de heer Stany Schamp.
De gemeentesecretaris opdracht te geven de noodzakelijke aanpassingen te
verrichten in de Mandatendatabank.

De heer Stany Schamp neemt vanaf hier deel aan de raad in de hoedanigheid van raadslid.
3. Mandataris – verkiezing van een schepen – Dieter De Mets.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 50;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 houdende verkiezing van de
schepenen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 7 september 2015 houdende verkiezing van een
schepen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2018 houdende onderzoek geloofsbrieven,
eedaflegging en installatie gemeenteraadslid – Stany Schamp;
Overwegende dat de heer Marnix Vandekerckhove, 5e schepen, op 17 december 2017
overleden is;
Overwegende dat het aantal schepenen voor de duur van de legislatuur is vastgesteld op 5;
Overwegende dat er een nieuwe schepen dient benoemd te worden; dat er een nieuwe
voordracht noodzakelijk is aangezien er in de oorspronkelijke voordrachtsakte geen opvolger
werd aangewezen;
Overwegende dat de verkiezing dient plaats te vinden binnen de 2 maand na het openvallen
van het mandaat, dus vóór 17 februari 2018;
Overwegende dat de voordrachtsakte op 12 januari 2018 werd bezorgd aan de
gemeentesecretaris; dat de gemeentesecretaris de voordrachtakte heeft overgemaakt aan de
voorzitter;
Overwegende dat de voorzitter, de heer Paul Carion, het zo pas geïnstalleerde
gemeenteraadslid Stany Schamp heeft uitgenodigd om de voordrachtsakte te ondertekenen;
Overwegende dat de voorzitter, de heer Paul Carion, is overgegaan tot onderzoek van de
ontvankelijkheid van de voordracht;
Overwegende dat:
de voorgedragen kandidaat de Belgische nationaliteit bezit;
de voorgedragen kandidaat de hoedanigheid van gemeenteraadslid bezit en zijn
geloofsbrieven werden goedgekeurd;

4
-

de voordrachtsakte werd ondertekend door meer dan de helft van de
gemeenteraadsleden (12 op 23);
de voordrachtsakte werd ondertekend door een meerderheid (8 op 9) van de personen
die werden verkozen op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat, men name de
lijst Open Vld-VOG;
geen enkele persoon heeft meer dan één voordrachtsakte ondertekend;
de voordrachtsakte de vereiste attesten bevat;

Overwegende dat de voorzitter de voordrachtsakte bijgevolg ontvankelijk heeft verklaard; dat
de voorgedragen kandidaat-schepen bijgevolg dient verkozen verklaard te worden op de
eerstvolgende zitting, zijnde de zitting van 29 januari 2018;
Overwegende dat de verkozen verklaarde schepen, alvorens zijn mandaat te aanvaarden,
uitgenodigd wordt om de volgende eed af te leggen in handen van de burgemeester, de heer
Denis Dierick: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”;
Overwegende dat de verkozen verklaarde schepen de voornoemde eed aflegde; dat van deze
eedaflegging een afzonderlijke akte werd opgemaakt;
Overwegende dat de nieuwe schepen de plaats inneemt van de te vervangen schepen in de
rangorde van de schepenen;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De heer Dieter De Mets als schepen verkozen te verklaren.

Art. 2:

Akte te nemen van de eedaflegging van de als verkozen verklaarde schepen Dieter De
Mets.

Art. 3:

De rangorde van de schepenen als volgt vast te stellen:

Art. 4:

-

1e schepen: Tanja Eeckhout

-

2e schepen: Peter Declercq

-

3e schepen: Dirk Martens

-

4e schepen: Willy Van Hove

-

5e schepen: Dieter De Mets

-

schepen van rechtswege-OCMW-voorzitter: Gilles Van Hende

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken
(administratieve en financiële organisatie) en het tot schepen verkozen
gemeenteraadslid.
Op basis van de onderhavige beslissing binnen de 20 dagen de nodige aanpassingen te
doen in de Vlaamse Mandatendatabank.

De heer Dieter De Mets neemt vanaf hier deel aan de raad in de hoedanigheid van schepen.
AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
4. Sport – gemeentelijke adviesraad voor sport – kennisname voorlopig verslag van 14
december 2017.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 200 § 3;
Gelet op de vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor sport van 14 december 2017;
Gelet op bijgevoegd verslag van deze vergadering;
Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, vraagt of er voor de aanleg van de
sportvloer beroep wordt gedaan op subsidies;
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Overwegende dat de heer Dirk Martens, schepen, bevestigt dat er een subsidiedossier zal
ingediend worden;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de gemeentelijke adviesraad voor sport
van 14 december 2017.

5. Jeugd – gemeentelijke adviesraad voor jeugd – kennisname voorlopig verslag van 28
december 2017.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 200 § 3;
Gelet op de vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor jeugd van 28 december 2017;
Gelet op bijgevoegd verslag van deze vergadering;
Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, bedenkingen uit bij de aanwezigheid
van een verwant in 1e lijn van een schepen;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de gemeentelijke adviesraad voor
jeugd van 28 december 2017.

AGENDAPUNT OP VOORSTEL VAN RAADSLID NADINE DE STERCKE (NV-A)
6. De vraag tot goedkeuring van de promotie en het gebruik van de European Disability Card
door de gemeente Gavere.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat door mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, op 24 januari 2018 een
aanvullend agendapunt werd ingediend met de volgende toelichting:
Motivatie: In het verleden stonden personen met een beperking soms in de koud,
wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier
konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met een beperking – onterecht toegangskortingen en andere voordelen mis.
Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, heeft staatssecretaris voor Personen
met een beperking Zuhal Demir een kaart voorgesteld, waardoor personen met een
beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op
bepaalde voordelen.
Overwegende:
Het gebruik van de European Disability Card biedt onze burgers met een beperking
verschillende voordelen:
Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker
voor bepaalde groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze
kaart een meer dan welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven
of personen met autisme.
Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het
geval: medische bewijsstukken vermelden net wel de beperking.
Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in 7 andere
Europese landen (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië).
De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig, een
voordelen toe te kennen aan personen met een beperking.
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Gemeente Gavere laten aansluiten bij het initiatief van de European Disability Card,
draagt bij aan een inclusiever beleid.

Overwegende dat de indiener voorstelt om als volgt te besluiten:
Art. 1: De Gemeenteraad keurt het gebruik en de promotie van de European Disabilty
Card goed.
Art. 2: Gemeente Gavere aanvaardt de European Disabilty Card binnen de eigen
gemeentelijke diensten. Hierdoor kunnen de kaarthouders voortaan eenvoudig en zonder
discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.
Art. 3: Gemeente Gavere stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen de toekenning
van mogelijke voordelen voor kaarthouders van de European Disability Card.
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De Gemeenteraad keurt het gebruik en de promotie van de European Disabilty Card
goed.

Art. 2:

Gemeente Gavere aanvaardt de European Disabilty Card binnen de eigen
gemeentelijke diensten. Hierdoor kunnen de kaarthouders voortaan eenvoudig en
zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.

Art. 3:

Gemeente Gavere stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen de toekenning van
mogelijke voordelen voor kaarthouders van de European Disability Card.

MONDELINGE VRAGEN
7. Mondelinge vragen.
a. Gemeenteraadslid Karel Hubau: vraagt of het lidmaatschap van V-ICT-OR eenmalig of
jaarlijks terugkerend is. Is er een marktbevraging gebeurd? Wordt de gemeentelijke
website in eigen beheer ontwikkeld?
College van burgemeester en schepenen: de website wordt via het contract met V-ICT-OR
gehost. Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar. Via het contract kan de gemeente beroep
doen op ondersteuning. V-ICT-OR biedt een eigen contentmanagementsysteem aan.
b. Gemeenteraadslid Karel Hubau: vraagt waarom er voor de elektriciteits- en klimaatregeling
van het gemeentelijk magazijn geen meerdere offertes zijn opgevraagd?
College van burgemeester en schepenen: de vraag wordt nagekeken.
c. Gemeenteraadslid Karel Hubau: vraagt waarom de aankoopprijs van het perceel in de
Molenstraat niet op de werkelijke oppervlakte is bepaald.
College van burgemeester en schepenen: de kadastrale oppervlakte is indicatief maar niet
exact. Het perceel ligt naast een voetweg. Er zijn door Veneco ook werken uitgevoerd op
het perceel. De initiële aankoopsom is vastgelegd door de rechtbank. Verdere toelichting
kan bekomen worden bij de diensten.
d. Gemeenteraadslid Karel Hubau: is advocaat Rasschaert aangesteld in het college?
College van burgemeester en schepenen: de opdracht is besteld met bestelbon.
e. Gemeenteraadslid Ankie D’Hollander: waarom is er voor vrijdag geen afwijking op het
geluid verleend aan Vurste kermis?
College van burgemeester en schepenen: er is in overleg met de vereniging beslist om de
afwijking op vrijdag te schrappen;
f. Gemeenteraadslid Mieke Peters: vraagt of het kruispunt Markt-Kasteeldreef voldoende
leesbaar is voor de bestuurders;
College van burgemeester en schepenen: het idee voor de toekomst is om de Markt op die
locatie af te sluiten. Eventueel tijdelijke maatregelen worden verder bekeken.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting,
De gemeentesecretaris

De voorzitter

Serge Ronsse

Paul Carion

