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GEMEENTERAADSZITTING 26 FEBRUARI 2018

Aanwezig:
Paul CARION

Voorzitter,

Denis DIERICK

Burgemeester,

Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS,
Willy VAN HOVE, Dieter DE METS
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, Bart PIENS en
Stany SCHAMP
Serge RONSSE

Raadsleden,

Algemeen directeur.

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de openbare zitting.
De voorzitter vraag de gemeenteraad op verzoek van het college van burgemeester en
schepenen en in toepassing van artikel 29 van het gemeentedecreet om de spoedbehandeling
van een capaciteitsverhoging voor de vestiging Baaigem van de gemeentelijke basisschool De
Vierklaver. Tot de capaciteitsverhoging dient immers besloten te worden vóór de start van de
inschrijvingsperiode op 1 maart 2018.
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met de spoedbehandeling en neemt het punt in
behandeling als punt 11 van de agenda.
1. Goedkeuren notulen van 29 januari 2018.
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 29 januari 2018 goed te keuren.

AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
2. Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn – Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde –
goedkeuren meerjarenplanaanpassing 2014-2020 en kennisname budget 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op artikel 148 §1, 150, 228, 230 en 255 4°;
Gelet op de e-mail van 24 januari 2018 van het SVK betreffende uittreksels algemene
vergadering van 7 december 2017 meerjarenplanaanpassing 2014-2020 en budget 2018;
Gelet op de e-mail van 26 januari 2018 van het SVK betreffende extra toelichting bij de
notulen en documenten van de algemene vergadering van 7 december 2017;
Gelet op de uittreksels van de algemene vergadering van 7 december 2017;
Gelet op de meerjarenplanaanpassing 2014-2020 en het budget 2018 van het SVK;
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Overwegende dat de meerjarenplanaanpassing volgende wijzigingen inhoudt:
de personeelsramingen zijn geactualiseerd, rekening houdende met de
personeelsformatie en de verwachte indexering;
de ramingen voor de werkingsuitgaven en – ontvangsten zijn geactualiseerd;
de budgettering voor 2020 is opgenomen in het meerjarenplan.
Overwegende dat er rekening dient gehouden te worden met het oninbaar verklaren van een
deel van de huurinkomsten; dat deze gegevens nog niet opgenomen zijn in de
meerjarenplanning wegens onduidelijkheid over de middelen die hiervoor aangesproken
zouden worden (impulssubsidie, bestemde gelden); dat het voorstel is om de verwachte
oninbaarstellingen op te nemen in een aanpassing aan het MJP en budgetwijziging 2018;
Overwegende dat het budget 2018 past binnen het aangepaste meerjarenplan, zodat slechts
een kennisname vereist is;
Overwegende dat het SVK een OCMW-vereniging is; dat de OCMW-verenigingen onderworpen
zijn aan dezelfde toezichtregels als het OCMW;
Overwegende dat het verzoek tot goedkeuring ontvangen werd op 24 januari 2018; dat de
gemeenteraad over 50 dagen beschikt om zich over de vaststelling uit te spreken;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, de precieze kosten voor personeel en huur
niet heeft terug gevonden;
Overwegende dat de heer Gilles Van Hende, schepen-OCMW-voorzitter, verduidelijking geeft
bij de gevraagde cijfers;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De meerjarenplanaanpassing 2014-2020 van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en
Schelde goed te keuren, zoals gezien in bijlage, onder voorwaarde dat de verwachte
oninbaarstellingen worden opgenomen in een aanpassing van het MJP en
budgetwijziging 2018.

Art. 2:

Kennis te nemen van het budget 2018 van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en
Schelde, zoals gezien in bijlage.

3. Intergemeentelijke samenwerking – Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen –
aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 35 § 2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2013 en 21 oktober 2013 houdende Sociale
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen – aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering;
Gelet op het overlijden van schepen Marnix Vandekerckhove;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De heer Jacques Dezutter, raadslid, wonende te Sint-Janslaan 47, 9890 Gavere, aan te
duiden als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van de
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.

Art. 2:

De heer Dieter De Mets, schepen, wonende te Veldstraat 29, 9890 Gavere, aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergadering van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.

Art. 3:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan het secretariaat
van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Sint Jozefplein 8 – 9700
Oudenaarde.
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4. Intergemeentelijke samenwerking – Sociale Huisvestingsmaatschappij Kleine
Landeigendom Het Volk cvba – aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 35 § 2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013 houdende Sociale
Huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk cvba - aanduiden vertegenwoordiger
algemene vergadering;
Gelet op het overlijden van schepen Marnix Vandekerkhove;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De heer Dieter De Mets, schepen, wonende te Veldstraat 29, 9890 Gavere, aan te
duiden als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van
Sociale Huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk cvba.

Art. 2:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan het secretariaat
van Sociale Huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk cvba,
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent.

5. Intergemeentelijke samenwerking – Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen – aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger Regioraad.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 35 § 2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2017 houdende Streekoverleg Zuid-OostVlaanderen – aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Regioraad;
Gelet op het overlijden van schepen Marnix Vandekerckhove;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De heer Dieter De Mets, schepen, wonende te Veldstraat 29, 9890 Gavere, aan te
duiden als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de Regioraad van Streekoverleg
Zuid-Oost-Vlaanderen.

Art. 2:

De heer Willy Van Hove, schepen, wonende te Ten Edestraat 25, 9890 Gavere, aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de Regioraad
van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

Art. 3:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan het secretariaat
van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, via info@streekoverlegzov.be.

6. Intergemeentelijke samenwerking – Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit
van het Westen (Gaselwest) – aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 35 § 2;
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder artikel 44;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2013 waarbij mevrouw Tanja Eeckhout als
vertegenwoordiger en de heer Marnix Vandekerckhove als plaatsvervangend
vertegenwoordiger werden aangeduid voor de huidige legislatuur;
Gelet op het overlijden van schepen Marnix Vandekerkhove;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Mevrouw Tanja Eeckhout, wonende te Nijverheidsstraat 59 – 9890 Gavere, aan te
duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Gavere om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van Gaselwest.

Art. 2:

De heer Dieter De Mets, schepen, wonende te Veldstraat 29, 9890 Gavere, aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van Gaselwest.

Art. 3:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennis hiervan te verrichten aan het
secretariaat, op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.

7. Cultuur – verkaveling “De Weverij” in de Molenstraat te Gavere – definitief vaststellen
straatnamen.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen en in het bijzonder op artikel 1;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 houdende verkaveling De Weverij
in de Molenstraat te Gavere –Voorlopig vaststellen van de straatnaam;
Gelet op het bijgevoegde informatie met situatieplan verkaveling De Weverij in de Molenstraat
te Gavere;
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke adviesraden voor cultuur en voor toerisme en
erfgoed respectievelijk van 05/10/2017 en 09/11/2017 waarbij wordt voorgesteld om de
straat de naam Weverij toe te kennen;
Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo van 27 december 2017 t.e.m. 27 januari
2018 waarbij werd vastgesteld dat er geen bezwaarschriften werden ingediend;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De straatnaam voor de verkaveling De Weverij als volgt definitief vast te stellen:
Weverij.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling vrijetijdszaken en de
afdeling grondgebiedszaken.

Art. 3:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de gemeentelijke adviesraden
cultuur en toerisme en erfgoed.

8. Jeugd – gemeentelijke adviesraad voor jeugd – kennisname voorlopig verslag van 25
januari 2018.
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;

11
Gelet op de vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor jeugd van 25 januari 2018;
Gelet op bijgevoegd verslag van deze vergadering;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de gemeentelijke adviesraad voor
jeugd van 25 januari 2018.

9. Personeel –arbeidsreglement – vaststellen (vervangen gemeenteraadsbesluit van 23
februari 2015).
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
de vakbonden van haar personeel en in het bijzonder op artikel 19bis;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 houdende arbeidsreglement –
vaststellen – vervangen gemeenteraadsbesluit van 27 december 2012;
Gelet op het verslag van het hoog overlegcomité van 27 oktober 2014 en in het bijzonder op
punt 3.a. m.b.t. het intern reglement inzake beloning van arbeidsongevallenvrije periodes;
Gelet op het verslag en het advies van het hoog overlegcomité van 16 februari 2015 en in het
bijzonder op punt 1. m.b.t. de algemene beleidsverklaring welzijn;
Gelet op het verslag en het advies van het hoog overlegcomité van 21 september 2015 en in
het bijzonder op punt 4. m.b.t. de werkkledij en de beschermingskledij;
Gelet op het verslag en de adviezen van het hoog overlegcomité van 18 december 2018 en in
het bijzonder op punt 5. m.b.t. de uurroosters van het personeel en op punt 6. m.b.t. de
elektronische documenten;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Het arbeidsreglement vast te stellen, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

Onderhavige beslissing vervangt met ingang van 1 april 2018 het
gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 houdende arbeidsreglement – vaststellen
– vervangen gemeenteraadsbesluit van 27 december 2012.

Art. 3:

Een afschrift van het arbeidsreglement wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan
de personeelsleden.

Art. 4:

Het arbeidsreglement wordt bekend gemaakt door middel van aanplakking.
Het arbeidsreglement wordt ter beschikking gesteld op de personeelsdienst en op het
gemeentelijk intranet.

Art. 5:

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
-

de afdeling interne zaken (dienst administratieve organisatie)
Toezicht op de Sociale Wetten – directie Gent.

10. Personeel – algemeen directeur en financieel directeur – kennisname aanstelling van
rechtswege en vaststellen salarisschalen.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 105 en 253
§1 1°;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 en in het bijzonder op artikel 581,
587, 588 en 609 2e lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2008 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 houdende openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn – goedkeuren samenwerkingsovereenkomst (vervangen
gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2016);
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW en in het
bijzonder op de punten 3.3.1. en 3.3.2.;
Overwegende dat het decreet lokaal bestuur op 15 februari 2018 gepubliceerd werd in het
Belgisch Staatsblad; dat de overgangsmaatregelen inzake de ambtelijke organisatie m.b.t. de
algemeen directeur, de financieel directeur en hun waarnemers in werking zijn getreden de
10e dag na publicatie, met name op 25 februari 2018;
Overwegende dat in Gavere het ambt van gemeentesecretaris en van OCMW-secretaris door
dezelfde persoon worden uitgeoefend op basis van een beheersovereenkomst; dat die persoon
van rechtswege met behoud van zijn dienstverband wordt aangesteld als algemeen directeur
bij de gemeente; dat de algemeen directeur de taken en bevoegdheden uitoefent die
overeenkomstig artikel 58 van het gemeentedecreet en artikel 52 van het OCMW-decreet of
overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen aan de gemeentesecretaris en aan
de OCMW-secretaris zijn toevertrouwd; dat de algemeen directeur met behoud van geldelijke
anciënniteit wordt ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad en die gelijk is aan de salarisschaal van gemeentesecretaris verhoogd
met 30%; dat de rechtspositieregeling van de gemeentesecretaris van toepassing blijft op de
algemeen directeur;
Overwegende dat in Gavere het ambt van financieel beheerder bij de gemeente en bij het
OCMW door dezelfde persoon worden uitgeoefend op basis van een beheersovereenkomst; dat
die persoon van rechtswege met behoud van zijn dienstverband wordt aangesteld als
financieel directeur bij de gemeente; dat de financieel directeur de taken en bevoegdheden
uitoefent die door of krachtens de wet of het decreet aan de financieel beheerder van de
gemeente en het OCMW zijn toevertrouwd; dat de financieel directeur met behoud van
geldelijke anciënniteit wordt ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad en die gelijk is aan de salarisschaal van financieel
beheerder verhoogd met 30%; dat de rechtspositieregeling van de financieel beheerder van
toepassing blijft op de financieel directeur;
BESLUIT: eenparig
Art. 1: Kennis te nemen van:
-

-

de aanstelling van rechtswege van de heer Serge Ronsse, gemeentesecretaris,
tot algemeen directeur bij de gemeente Gavere, in statutair dienstverband,
met ingang van 25 februari 2018;
de uitoefening door de algemeen directeur van de taken en bevoegdheden die
overeenkomstig artikel 58 van het gemeentedecreet en artikel 52 van het
OCMW-decreet of overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen
aan de gemeentesecretaris en aan de OCMW-secretaris zijn toevertrouwd;
de inschaling van de algemeen directeur met behoud van geldelijke
anciënniteit in de salarisschaal van algemeen directeur, zoals vastgesteld in
artikel 2;
de toepassing van de geldende rechtspositieregeling van gemeentesecretaris
op de algemeen directeur.
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Art. 2: De salarisschaal van algemeen directeur vast te stellen als volgt:
Algemeen directeur klasse 2
Minimum
Maximum

39 294,07 euro
58 036,33 euro

Periodieke verhogingen 1 x 1 x 1249,51
14 x 1 x 1249,48
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

39
40
41
43
44
45
46
48
49
50
51
53
54
55
56
58

294,07
543,58
793,06
042,55
292,03
541,51
790,99
040,47
289,96
539,44
788,92
038,40
287,88
537,37
786,85
036,33

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

Art. 3: Kennis te nemen van:
-

de aanstelling van rechtswege van de heer Jan Decock, financieel beheerder
bij de gemeente, tot financieel directeur bij de gemeente Gavere, in statutair
dienstverband, met ingang van 25 februari 2018;
de uitoefening door de financieel directeur van de taken en bevoegdheden die
door of krachtens de wet of het decreet aan de financieel beheerder van de
gemeente en het OCMW zijn toevertrouwd;
de inschaling van de financieel directeur met behoud van geldelijke
anciënniteit in de salarisschaal van financieel directeur, zoals vastgesteld in
artikel 4;
de toepassing van de geldende rechtspositieregeling van financieel beheerder
op de financieel directeur.

Art. 4: De salarisschaal van financieel directeur vast te stellen als volgt:
Financieel directeur klasse 2
Minimum
Maximum

37 016,16 euro
54 671,90 euro

Periodieke verhogingen 1 x 1 x 1177,10
14 x 1 x 1177,05
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

37
38
39
40
41
42
44
45
46
47

016,16
193,26
370,31
547,35
724,40
901,44
078,49
255,54
432,58
609,63

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

14
10
11
12
13
14
15

48
49
51
52
53
54

786,67
963,72
140,77
317,81
494,86
671,90

euro
euro
euro
euro
euro
euro

Art. 5: Binnen de 20 dagen een eensluidend afschrift van deze beslissing digitaal over te
maken aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
11. Onderwijs – gemeentelijke basisschool De Vierklaver – vaststellen capaciteit en
inschrijvingsperiode (vervangen gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017)
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in bijzonder op artikel 39;
Gelet op het decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan
het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en in het bijzonder op artikel
37novies;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad en in het bijzonder op artikel 21;
Gelet op de omzendbrief BaO/2012/1 van 5 juni 2012 betreffende inschrijvingsrecht en
aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs en in het bijzonder op punt 3.5.;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017 houdende gemeentelijke basisschool De
Vierklaver – vaststellen capaciteit en inschrijvingsperiode;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2017 tot goedkeuring van het
schoolreglement;
Overwegende dat er op de schoolraad van 6 maart 2018 een mededeling hierover zal plaats
hebben;
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en
vestigingsplaats moet bepalen;
Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats maximaal
wordt vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt (geen
pedagogische luxe);
Overwegende dat de bewegingsruimte per kind zowel in de klas, op de speelplaats als in de
refter niet in het gedrang komt;
Overwegende dat scholen die niet gelegen zijn in een werkingsgebied van een LOP kunnen
kiezen om niet met de dubbele contingentering te werken op voorwaarde dat ze geen
leerlingen weigeren;
Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch bepaalde
leerlingen kan inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 art. 37novies
§5);
Overwegende dat de capaciteit en het al dan niet hanteren van de dubbele contingentering
worden bepaald in functie van de inschrijvingen voor het daaropvolgende schooljaar;
Overwegende dat door een capaciteitsprobleem in sommige Gaverse scholen op niveau
flankerend onderwijs onderling werd overeengekomen dat de inschrijvingen in alle Gaverse
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scholen van het vrije en gemeentelijk net vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen vallen onder
een afgesproken inschrijvingsprocedure;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, stelt dat er op heden meer interesse is dan
er beschikbare plaatsen zijn in de vestiging Baaigem; dat het wenselijk is – om wachtrijen aan
de schoolpoort te vermijden – om de capaciteit met 5 eenheden te verhogen;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, vraagt of de capaciteit niet vroeger kon
ingeschat worden; dat hij vraagt hoeveel kinderen er niet van Gavere zijn;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, stelt dat er tot voor kort nog geen zicht
was op de reële interesse; dat gemiddeld ca. 20 % van de leerlingen in Baaigem niet van
Gavere is; dat er in Baaigem ook veel instroom uit Dikkelvenne is;
BESLUIT: eenparig
Capaciteitsbepaling
Art. 1:

§1 De capaciteit wordt beperkt tot volgende maximumaantallen:
GBS De Vierklaver A, Veldstraat 12 te 9890 Asper
* kleuterschool : 125 kls
* lagere school : 175 lln
GBS De Vierklaver B/G/V – vestiging Gavere, Baaigemstraat 26 te 9890 Gavere
* kleuterschool : 105 kls
* lagere school : 130 lln
GBS De Vierklaver B/G/V – vestiging Baaigem, Baaigemstraat 460 te Baaigem
* kleuterschool : 55 kls
* lagere school : 76 lln
GBS De Vierklaver B/G/V – vestiging Vurste, Wannegatstraat 36 te Vurste
* lagere school : 60 lln
§2 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden via de
schoolinterne communicatiekanalen en de gemeentelijke website.
Inschrijvingsperiode en voorrangsperiode

Art. 2:

§1 De inschrijvingsperiode voor de leerlingen uit de voorrangsgroepen, broers/zussen
en kinderen van het personeel, start ten vroegste op de eerste schooldag van januari
van het voorgaand schooljaar. Kinderen die niet tot een voorrangsgroep behoren
kunnen ingeschreven worden vanaf 1 maart.
§2 De directeurs op niveau flankerend onderwijs bepalen in samenspraak de
inschrijvingsperiodes rekening houdend met artikel 2 § 1 van dit besluit.
§3 De inschrijvingsperiode bekend te maken via de schoolinterne
communicatiekanalen, de gemeentelijke website en de gemeentelijke infobrochure .
Dubbele contingentering

Art. 3:

De school niet werkt met dubbele contingentering bij de inschrijving.
Overcapaciteit

Art. 4:

De directeur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de
maximumcapaciteit bereikt is.
Inwerkingtreding

Art. 5:

Onderhavig besluit vervangt met ingang van heden het gemeenteraadsbesluit van 26
juni 2017 houdende gemeentelijke basisschool De Vierklaver – vaststellen capaciteit
en inschrijvingsperiode, en blijft gelden tot de intrekking of opheffing ervan.
Slotbepalingen

Art. 6:

Deze beslissing ter kennis te brengen van alle schoolbesturen actief op het
grondgebied van de gemeente Gavere.

Art. 7:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken
(administratieve organisatie) en het gemeentelijk basisonderwijs
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AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN RAADSLID JEF VERMAERE (Groen)
12. Voorstel tot aansluiting bij de statiegeldalliantie.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat door de heer Jef Vermaere, raadslid, op 19 februari 2018 een aanvullend
agendapunt werd ingediend met de volgende toelichting:
Zwerfafval kost de Vlaamse gemeenten elk jaar 155 miljoen euro. Het grootste deel van
dit bedrag betreft de ophaling van het zwerfvuil. Dat betekent per Vlaming jaarlijks
meer dan 24 euro belastinggeld. Het is belangrijk dat elke euro goed gebruikt wordt.
Statiegeldsystemen kunnen substantieel bijdragen tot het voorkomen van zwerfafval.
Overal waar het statiegeld voor drankverpakkingen consequent en op grote schaal
wordt toegepast leidt dit tot een drastische vermindering van het zwerfvuil – flessen en
blikjes maken 40% uit van het zwerfvuil. Statiegeld draagt bovendien bij tot meer
hergebruik en recyclage van verpakkingen. Voorkomen van zwerfvuil maakt straten,
buurten en open ruimte aantrekkelijker en leefbaarder. Het heeft dus een positief
effect op milieu, economie, gemeentebudget én levenskwaliteit. Het werk van de
gemeentediensten wordt erdoor verlicht.
De Vlaamse regering kan door in 2018 statiegeld in te voeren de zwerfafvalfactuur
drastisch verminderen en dus ruimte scheppen in het gemeentebudget. Producenten
verantwoordelijk maken voor het zwerfvuil van hun producten kan helpen om de
gemeentebelastingen te doen dalen en/of beter aan te wenden.
De vraag aan de Vlaamse regering om nog dit jaar statiegeld in te voeren op blikjes en
plastic flessen klinkt steeds luider. Reeds 36 Vlaamse steden steunen die vraag en
sloten aan bij de Statiegeldalliantie. Ook energiecoöperatieve Ecopower, het Boomtown
festival en de provincie Limburg sluiten zich aan bij de eis. Wij stellen dan ook voor dat
onze gemeente zich bij deze statiegeldalliantie aansluit. We wijzen erop dat in onze
provincie reeds naast de steden Gent en Dendermonde ook onze buurgemeenten
Nazareth, Zingem, Oosterzele en Kruishoutem zich aansloten.
Overwegende dat de indiener voorstelt om als volgt te besluiten:
Art. 1: De gemeente Gavere treedt toe tot de statiegeldalliantie die bij de Vlaamse
regering aandringt om nog dit jaar een statiegeld voor drankverpakkingen in te voeren.
Overwegende dat de heer Willy Van Hove, schepen, stelt dat het voorstel ook in de schoot van
IVM wordt besproken; dat aan het statiegeld voor- en nadelen zijn verbonden; dat er door IVM
een rapport zal opgemaakt worden dat de voor- en nadelen oplijst; dat het wenselijk is dat
alle afvalintercommunales dezelfde werkwijze zouden hanteren;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, stelt dat de eindconclusie van IVM en het
standpunt van InterAfval nog niet bekend zijn; dat het niet duidelijk is dat de baten de
inspanningen zullen overtreffen; dat hij het beter vindt om het punt nog even uit te stellen;
Overwegende dat de heer Willy Van Hove, schepen, stelt dat er nog heel wat onduidelijkheid is
over de modaliteiten van het statiegeld; dat hij zich aansluit bij het voorstel van raadslid
Hubau om het punt uit te stellen tot het rapport van IVM bekend is;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, vraagt of aan de werkgroep kan
meegegeven worden dat de gemeente positief staat tegenover het statiegeld en verder het
rapport zal wachten;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Aan IVM mee te delen dat de gemeente Gavere positief staat tegen over de invoering
van statiegeld voor drankverpakkingen.

Art. 2:

Het rapport van IVM over de voor- en nadelen van het statiegeld af te wachten.

13. Kaalslag bomen in omgeving Eikstraat, Dikkelvenne.
DE GEMEENTERAAD,
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Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat door de heer Jef Vermaere, raadslid, op 19 februari 2018 een aanvullend
agendapunt werd ingediend met de volgende toelichting:
In de voorbije weken werd er een ware kaalslag aangericht in verschillende bossen
rondom de Eikstraat in Dikkelvenne.
Uit navraag bij het bevoegde Agentschap Natuur en Bos (ANB) blijkt dat er in augustus
2017 kapmachtigingen afgeleverd werden. Deze hadden, op één kleiner perceel na, alle
betrekking op een aanvraag van éénzelfde eigenaar. Het landschap en het biotoop in
deze mooie landelijke omgeving werd in enkele weken omgevormd tot een kale vlakte
– een ware ravage.
Het ANB gaf inzage in de verleende kapmachtigingen. Daaruit zou een gemotiveerde
verantwoording moeten blijken van deze bijzonder drastische ingreep. Juridisch is het
verlenen van kapmachtigingen voor bossen in het Vlaams Gewest inderdaad een
exclusieve bevoegdheid van het ANB, dat daarvoor noch een openbaar onderzoek noch
een adviesprocedure hoeft in acht te nemen. Wat niet wegneemt dat zulke drastische
ingreep grote vragen oproept en op onbegrip stuit – niet enkel bij onwetend gelaten
omwonenden maar bij eenieder die een beetje met natuur en milieu begaan is. Hier kan
niet zomaar aan voorbij gegaan worden. Dat dit allemaal zomaar wettelijk kan maakt
de verbijstering alleen maar groter.
Het is dan ook niet meer dan gepast dat onze gemeenteraad hierop reageert.
ANB heeft niet de moeite gedaan om bij het verlenen van de kapmachtiging even na te
gaan of er voor deze ingreep lokaal draagvlak bestaat. Niet bij de gemeente als
bestuur, en niet bij de lokale burgers. Er is ook geen toelichting verstrekt bij de
beslissing. Dit valt te betreuren. Maar ook het college burgemeester en schepenen gaat
niet vrijuit.
Kapmachtigingen worden meegedeeld aan het bestuur. De gemeente had deze info
kunnen toetsen aan het eigen beleid. Het staat een bestuur altijd vrij een advies uit te
brengen, ook waar de wet geen uitdrukkelijke adviesprocedure voorziet. Het is niet
omdat een gemeente geen specifieke formele bevoegdheid heeft, dat zij geen
standpunt mag innemen en daarover in overleg gaan met een andere overheid. Zo had
men minstens het signaal gegeven met de zaak begaan te zijn, vanuit een eigen visie.
Terloops mag vastgesteld worden dat de gemeente niet beschikt over een
inventarisatie van het bosareaal, zowel publiek als privaat, laat staan over een beleidsof beheersplan terzake.
Het ANB heeft aan de kapmachtiging belangrijke voorwaarden verbonden, zoals het
vrijwaren van een aantal natuurwaarden, het beschermen van broedgebieden en een
spreiding in de tijd van de vergunde kappingen: een groot gedeelte mag pas na drie
jaar gekapt worden. Gelet op de enorme ravage die nu zichtbaar is, rijst de vraag of
vooral deze laatste voorwaarde wel nageleefd werd. Dit vergt nadere controle door de
inspectiedienst.
Overwegende dat de indiener voorstelt om als volgt te besluiten:
Art. 1: De raad betreurt de massale kaalslag van bosareaal in de omgeving van de
Eikstraat te Dikkelvenne en de wijze waarop de kapmachtiging daartoe tot stand kwam.
Art. 2: De gemeente geeft bij ANB uiting aan haar ongenoegen over het eenzijdig
optreden van deze overheid bij de verlening van de kapmachtiging: bij zo’n verregaande
ingreep is overleg met het betreffend gemeentebestuur, de omwonenden en de erkende
natuurverenigingen ten zeerste aangewezen vanuit het oogmerk van behoorlijk bestuur.
Art. 3: De gemeente dringt aan op een onmiddellijke controle door de Natuurinspectie
van ANB om na te gaan of de opgelegde voorwaarden gerespecteerd werden. Het
resultaat wordt meegedeeld aan gemeenteraad, mina-raad en onwonenden (Eikstraat,
Beekstraat, Rotsestraat).
Art. 4 De gemeente maakt werk van een concreet bosbeleid, te beginnen bij een
inventarisatie van het volledige bos- en bomenareaal, zowel openbaar als privaat, en
stippelt een gedetailleerd beleids- en beheersplan uit voor onderhoud, behoud en
uitbreiding van dit areaal. Men kan daarvoor inspiratie halen bij andere gemeenten – zo
heeft b.v. de stad Leuven alle 18.000 bomen op haar grondgebied geïnventariseerd en
gedocumenteerd.
Overwegende dat de heer Dieter De Mets, schepen, stelt dat bossen ook een economische
functie hebben; dat een oud bosbestand van populieren een kleinere ecologische waarde heeft
dan een nieuwe aanplant; dat hij zich engageert om bij de eigenaar te bepleiten om opnieuw
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aan te planten met streekeigen soorten; dat er tot op heden geen onrechtmatigheden zijn
gebeurd; dat er in Leuven vooral is nagegaan of er zich erfgoedbomen in het bestand
bevonden; dat minister Schauvlieghe nieuwe middelen voorziet voor een verdere
inventarisatie; dat hij deze oefening wil afwachten alvorens de gemeente zelf initiatieven zou
nemen;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, het een gemiste kans vindt dat de
machtigingen niet ter kennis zijn gebracht aan de mina-raad;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat de beleving anders had geweest
indien de gemeente hierover actief had gecommuniceerd naar de mina-raad, de betrokken
buurten, in het informatieblad, …; dat het bestuur weinig initiatief neemt om de mina-raad te
activeren; dat hij gerust het initiatief van de minister wil afwachten, maar hoopt dat het
voorstel daarmee niet op de lange baan geschoven wordt; dat hij het belangrijk vindt dat er
engagement is om dit in de toekomst beter aan te pakken;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het standpunt van de leden van de gemeenteraad en van het
college van burgemeester en schepenen.

MONDELINGE VRAGEN
14. Mondelinge vragen.
a. Gemeenteraadslid Ankie D’Hollander: kan de parkeerplaats voor mensen met een
beperking opnieuw gesignaleerd worden op de parking aan het station? Kan het voorstel
tot het inrichten van een kiss & ride-zone nog eens heroverwogen worden?
College van burgemeester en schepenen: de NMBS zal in maart-april de belijning opnieuw
aanbrengen. De zone waar de kiss & ride-zone wordt voorgesteld is gelegen op privaat
domein waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is verleend.
b. Gemeenteraadslid Karel Hubau: wat is de reden voor het eenrichtingsverkeer in de
Meersstraat?
College van burgemeester en schepenen: De Lijn wenst de Meersstraat te gebruiken als
keerpunt, maar tegenliggend verkeer is in dat geval te vermijden.
c. Gemeenteraadslid Karel Hubau: heeft de gemeente toelating gegeven voor het storten van
de aarde op de vrachtwagenparking aan de Steenweg?
College van burgemeester en schepenen: de gemeente heeft geen toestemming geven. Er
is opdracht gegeven aan de politie om proces-verbaal op te maken. De grond ligt op
eigendom van de gemeente en dient verwijderd te worden.
d. Gemeenteraadslid Karel Hubau: kan de verkeersveiligheid (kruisbewegingen) verbeterd
worden aan het kruispunt Brandweerstraat-Broeckstraat? Kan de verkeersveiligheid ter
hoogte van de bushaltes (overstekende reizigers) verbeteren?
College van burgemeester en schepenen: de opmerking wordt meegenomen en voorgelegd
aan de verkeerscommissie. Er is voorzien om een zebrapad te schilderen tussen de twee
bushaltes.
e. Gemeenteraadslid Karel Hubau: wat is de situatie van het busknooppunt ter hoogte van de
Warande? Is er een afspraak met De Lijn over het busknooppunt?
College van burgemeester en schepenen: momenteel wachten de bussen op elkaar in de
Brandweerstraat. Er is volgende week een overleg voorzien met De Lijn over de realisatie
van een busknooppunt aan de rotonde in de Brandweerstraat.
f. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: hoeveel van de bestelbon voor de begeleiding door
meester Rasschaert is al opgebruikt? Moet de opdracht uitgebreid worden? Hoe zijn de
afspraken met meester Rasschaert tot stand gekomen?
College van burgemeester en schepenen: de keuze voor meester Rasschaert is gemaakt op
basis van zijn expertise. Er is tot op heden ca. € 1.250 gefactureerd. Meester Rasschaert
wordt zeer gericht ingeschakeld. De opdracht is voldoende duidelijk: hij geeft juridisch en
financieel advies m.b.t. het project van de sporthal.
g. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: ziet de gemeente mogelijkheden om de site Leroy in
beweging te krijgen om verloedering te vermijden?
College van burgemeester en schepenen: vraagt de raad om concrete voorstellen.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
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