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GEMEENTERAADSZITTING 26 MAART 2018

Aanwezig:
Paul CARION
Denis DIERICK

Voorzitter,
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.
1. Goedkeuren notulen van 26 februari 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 26 februari 2018 goed te keuren.

AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
2. Intergemeentelijke samenwerking – Erkend Regionaal Samenwerkingsverband OostVlaanderen vzw (ERSV) – 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 februari 2013 houdende ERSV Oost-Vlaanderen vzw
- aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering waarbij de heer Denis Dierick,
burgemeester, aangeduid werd als vertegenwoordiger;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 houdende ERSV Oost-Vlaanderen vzw
- intrekken mandaat en aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering waarbij de heer
Marnix Vandekerckhove, schepen, aangeduid werd als vertegenwoordiger;
Gelet op de statuten van ERSV Oost-Vlaanderen vzw en in het bijzonder op artikel 7 § 2
houdende vertegenwoordiging, mandaatbeëindiging en vervanging van de
vertegenwoordigers;
Gelet op het overlijden van schepen Marnix Vandekerckhove;
BESLUIT: eenparig

21
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
ERSV Oost-Vlaanderen vzw.

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 ERSV Oost-Vlaanderen vzw, Gouvernementstraat 1 – 9000 Gent.

3. Intergemeentelijke samenwerking – Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) – 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 27 mei 2013 waarbij de heer Dieter De Mets als
vertegenwoordiger en de heer Marnix Vandekerckhove als plaatsvervangend
vertegenwoordiger werd aangeduid deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IVM
voor de duurtijd van de huidige legislatuur;
Gelet op de statuten van I.V.M. en in het bijzonder op artikel 30 bis;
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 algemene vergaderingen van
I.V.M.

Art. 2:

De heer Eddy Van Hijfte, wonende te Bukkestraat 21, 9890 Gavere, aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van I.V.M.

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 I.V.M., Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo.

4. Intergemeentelijke samenwerking – Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening
in Vlaanderen (IMWV) – 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 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder artikel 44;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 waarbij de heer Paul Carion,
voorzitter van de gemeenteraad, als vertegenwoordiger en de heer Marnix Vandekerckhove,
schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid voor de huidige
legislatuur;
Gelet op het overlijden van schepen Marnix Vandekerckhove;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De heer Paul Carion, voorzitter, wonende te 9890 Gavere - Palmstraat 8, aan te duiden
als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IMWV.
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Art. 2:

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

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 IMWV, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.

5. Intergemeentelijke samenwerking – Toerisme Vlaamse Ardennen vzw (TVA) – 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 28 januari 2013 houdende Toerisme Vlaamse
Ardennen – aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 houdende Toerisme Vlaamse
Ardennen – intrekken mandaat en aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering;
Gelet op de statuten van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw en in het bijzonder op artikel 16a;
Gelet op het overlijden van schepen Marnix Vandekerckhove;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De heer Dirk Martens, schepen, wonende te Nieuwlandstraat 25, 9890 Gavere, aan te
duiden als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van
Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.

Art. 2:

De heer Eddy Van Hijfte, wonende te Bukkestraat 21, 9890 Gavere, aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.

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 Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 9600 Ronse.

6. Intergemeentelijke samenwerking – Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen
voor Watervoorziening (TMVW) – 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 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder artikel 44;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2017 – Tussengemeentelijke
Maatschappij der Vlaanderen voor watervoorziening (TMVW) waarbij de heer Marnix
Vandekerckhove werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen
aan de algemene vergaderingen van TMVW;
Gelet op het overlijden van schepen Marnix Vandekerckhove;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Aan te duiden als effectief vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van TMVW:

23
Art. 2:

Aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van TMVW:
-

Art. 3:

Mevrouw Nelly De Schamphelaere, raadslid, wonende te Raes Van Gaverstraat
47, 9890 Gavere;
De heer Dieter De Mets, schepen, wonende te Veldstraat 29, 9890 Gavere;
De heer Paul Carion, voorzitter, wonende te Palmstraat 8, 9890 Gavere;

De heer Jacques Dezutter, raadslid, wonende te Sint-Janslaan 47, 9890 Gavere;
De heer Peter Declercq, schepen, wonende te Steenberglos 8, 9890 Gavere;
De heer Stany Schamp, raadslid, wonende te Steenweg 61, 9890 Gavere.

Het college van burgemeester en schepen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan het secretariaat van
p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.

7. Intergemeentelijke samenwerking – Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
(TMVS) – 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 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder op artikel 44;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 houdende TMVW – oprichten van een
overlegorgaan en aanduiden van effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 houdende de goedkeuring van het
voorstel tot oprichting van TMVS;
Gelet op het gemeentebesluit van 20 november 2017 houdende Tussengemeentelijke
Maatschappij Voor Services (TMVS) - deelname aan de oprichting van de dienstverlenende
vereniging 22 december 2017;
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger dient aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Aan te duiden als effectief vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van TMVS:
-

Art. 2:

Aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van TMVS:
-

Art. 3:

De heer Willy Van Hove, schepen, wonende te Ten Edestraat 25, 9890 Gavere;

De heer Jacques Dezutter, raadslid, wonende te Sint-Janslaan 47, 9890 Gavere;

Het college van burgemeester en schepen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan het secretariaat van
p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.

8. Intergemeentelijke samenwerking – Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek –
goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2017.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 houdende goedkeuring van de
overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging “Burensportdienst
Leiestreek”;
Overwegende dat de gemeente Gavere, samen met de gemeenten Aalter, Deinze, De Pinte,
Nazareth, Nevele, Sint-Martens Latem en Zulte, deel uitmaakt van de Interlokale Vereniging
“Burensportdienst Leiestreek”;
Gelet op de vergadering van het beheerscomité van 19 februari 2018 waarbij, volgens artikel 8
van de statuten, het programma en begroting voor het volgende werkjaar en het jaarverslag
werden goedgekeurd en waarbij de jaarrekening voorlopig werd vastgesteld;
Gelet op artikel 13 van de statuten betreffende de goedkeuring van de rekeningen en
bestemming van het resultaat, waarin gestipuleerd is dat de rekening van de Interlokale
Vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten;
Gelet op artikel 15 van de statuten waarin gestipuleerd is dat samen met de rekening, ook het
jaarverslag ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de deelnemende gemeenten;
Overwegende dat de stad Deinze fungeert als beherende gemeente voor de legislatuur 20132019;
Overwegende dat de jaarrekening pas is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, opmerkt dat het budget 2018 vergeleken wordt
het budget van 2017 terwijl de rekening van 2017 bekend is en er redelijk wat afwijkingen zijn
tussen het budget en de rekening;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De jaarrekening 2017 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging
“Burensportdienst Leiestreek” goed te keuren, zoals gezien bijlage.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling vrijetijdszaken (dienst
sport).

9. Eredienst – kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem – kennisname budget 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder
op de artikelen 13, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 31 en 36;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek Sint-BavoBaaigem – goedkeuren meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2015 houdende kerkfabriek Sint-Bavo-Baaigem
– goedkeuren wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/1;
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Gelet op de e-mail van 31 juli 2017 van het bisdom Gent met ongunstig advies bij het ontwerp
budget 2018 goedgekeurd door de kerkraad op 27 juni 2017;
Gelet op de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 19 december 2017 houdende
besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek SintBavo-Baaigem en de ambtshalve aanpassing;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Bavo-Baaigem van 30 januari 2018 houdende
vaststellen van het budget 2018;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage volgens het meerjarenplan € 13.473,28
bedraagt; dat de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2018 € 8.233,65 bedraagt; dat
de gemeentelijke exploitatietoelage bijgevolg binnen het bedrag van het meerjarenplan blijft;
Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage volgens het
meerjarenplan € 14.200,00 bedraagt; dat de gebudgetteerde gemeentelijke
investeringstoelage in het meerjarenplan € 14.200 bedraagt; dat de gemeentelijke
investeringstoelage bijgevolg binnen het bedrag van het meerjarenplan blijft;
Overwegende dat de nodige aanpassingen en de opmerkingen van de gouverneur bij de
rekening 2016 in het budget 2018 zijn verwerkt;
Overwegende dat de budgetten gecoördineerd moeten worden ingediend bij de gemeente
door het centraal kerkbestuur nadat het advies van het erkend representatief orgaan is
ontvangen; dat de gemeente beschikt over een termijn van 50 dagen om zich uit te spreken
over het budget 2018; dat deze termijn aanvangt op 9 februari 2018 en eindigt op 31 maart
2018;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, opmerkt dat de pastorij opnieuw onder
beheer van de gemeente komt; dat hij vraagt of de gemeente werk zal maken van het
onderhoud van de pastorij en of er al een bestemming is gevonden;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, verduidelijkt dat er na het overlijden
van de pastoor aan de familie en de kerkfabriek tijd is gegund om de pastorij leeg te maken;
er zijn nog geen plannen voor onderhoudswerken of voor een andere bestemming;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, opmerkt dat de kerkfabriek de bal voor de
herstellingswerken aan de kerk naar de gemeente kaatst;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, verwijst naar het kerkenbeleidsplan;
er worden enkel noodzakelijke instandhoudingswerken gedaan; het budget voor de herstelling
van de balk is voorzien in het budget van de kerkfabriek;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Bavo-Baaigem.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het bisdom Gent, aan de
kerkfariek Sint-Bavo-Baaigem, aan het centraal kerkbestuur en aan de afdeling interne
zaken (dienst financiële organisatie).

10. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn – Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde
(SVK) – kennisname jaarrekening 2017.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 en in het bijzonder op artikel 174 §2, 228
§1 en 255 7°;
Gelet op het schrijven van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde (SVK) van 2 maart
2018;
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Gelet op het uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van het SVK van 7 maart
2018 houdende vaststellen jaarrekening 2017;
Gelet op de jaarrekening 2018 van het SVK;
Overwegende dat het SVK een OCMW-vereniging is; dat de OCMW-verenigingen onderworpen
zijn aan dezelfde toezichtregels als het OCMW;
Overwegende dat de rekening van het SVK afsluit met een resultaat op kasbasis van €
213.987,73 en met een autofinancieringsmarge van € 69.336,17;
Overwegende dat de gemeenteraad over 50 dagen beschikt om zijn opmerkingen over te
maken aan de provinciegouverneur;
BESLUIT:
Art. 1:

Zonder opmerkingen kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van het Sociaal
Verhuurkantoor Leie en Schelde.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken
(administratieve en financiële organisatie), het OCMW Gavere, het SVK en de
provinciegouverneur.

11. Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn – Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde
– goedkeuren meerjarenplanaanpassing 2014-2020 (2018/2) en kennisname
budgetwijziging 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
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, 156, 228, 230 en 255
4°;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 Sociaal verhuurkantoor Leie en
Schelde (SVK) – goedkeuren meerjarenplanaanpassing 2014 – 2020 en kennisname budget
2018;
Gelet op de uittreksels van de algemene vergadering van 7 maart 2018;
Gelet op de meerjarenplanaanpassing 2014-2020 (aanpassing 2018-2) en de budgetwijziging
2018 van het SVK;
Gelet op de toelichtende nota’s betreffende de meerjarenplanaanpassing en budgetwijziging;
Overwegende dat het SVK een OCMW-vereniging is; dat de OCMW-verenigingen onderworpen
zijn aan dezelfde toezichtregels als het OCMW;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De meerjarenplanaanpassing 2014-2020 (2018 - 2) van het Sociaal Verhuurkantoor
Leie en Schelde goed te keuren, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

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

Art. 3:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken
(administratieve en financiële organisatie), het OCMW Gavere, het SVK en de
provinciegouverneur.

12. Financiën – budgetwijziging 2018/1 – vaststellen.
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DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen en in het bijzonder op
Titel IV Planning en financieel beheer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen,
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op Titel 2. Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk
3, Afdeling 3;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen van de minister
bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden, mijnheer Geert Bourgeois, tot vaststelling van
de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de vaststelling van de
beleidsdomeinen en de beleidsvelden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 houdende de vaststelling van het
budget 2018;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017 houdende vaststelling van de
jaarrekening 2016;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2017 houdende vaststelling van de
meerjarenplanaanpassing 4 2014-2020;
Overwegende dat het resultaat van de jaarrekening 2016 zoals vastgesteld door de
gemeenteraad op 26 juni 2017 werd ingebracht in meerjarenplanaanpassing 4 2014-2020;
Gelet op bijgevoegd ontwerp van budgetwijziging 2018/1;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, toelichting geeft bij de budgetwijziging;
dat de budgetwijziging voor het busknooppunt niet langer nodig is en dat het budget dat
onttrokken werd aan de onderhoudswerken opnieuw aan de onderhoudswerken kan
toegevoegd worden;
Overwegende dat mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, meedeelt dat De Lijn het busknooppunt
ter hoogte van het recyclagepark alsnog in 2019 wil realiseren; dat de gemeente op dezelfde
locatie een zogenaamd “mobipunt” wil realiseren;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, verduidelijkt dat een mobipunt een
knooppunt is waar verschillende vervoersmodi aan elkaar gekoppeld worden; dat de concrete
invulling nog moet gebeuren, maar dat De Lijn in elk geval gewonnen is voor het idee om het
mobipunt te combineren met het busknooppunt;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, meedeelt de wijziging niet te zullen
goedkeuren; dat hij vraagt waarom er een nieuwe schatting nodig was voor het binnengebied;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, meedeelt dat het binnengebied een
belangrijk alternatief kan zijn voor parkeren op de Markt; dat er nieuwe schatting nodig was
omdat de schatting ouder was dan 2 jaar en betrekking had op een andere
gebiedsomschrijving;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, terugkoppelt uit de verslagen over het
overleg tussen de gemeente en De Lijn; dat het verslag vermeldt dat de gemeente het
busknooppunt wil realiseren vóór de verkiezingen, doch dat er slechts budget is in 2021; dat
de gemeente voorheen het recyclagepark als voorkeurslocatie had aangeduid; dat er geen
inkomsten voorzien zijn voor de budgetwijziging zodat er ook een meerjarenplanaanpassing
nodig is; dat De Lijn niet zeker is dat de realisatie kan geprefinancierd worden door de
gemeente;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, stelt dat de prefinanciering slechts een
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mogelijke piste was, die echter niet mogelijk bleek; dat de onderhandelingen met De Lijn
aangehouden werden omdat het busknooppunt essentieel is voor de mobiliteit nu de werken
“Dwars door Gavere” afgelopen zijn; dat de budgetwijziging enkel voorzag in de eigen
financiering van de werken die noodzakelijk zijn om de minimale busverknoping op korte
termijn mogelijk te maken; dat De Lijn ons nu garandeert dat zij de werken in 2019 zelf
integraal zullen uitvoeren en financieren; dat dit deel van de budgetwijziging bijgevolg niet
meer nodig is;
Overwegende dat mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, ook wijst op de vele overlegmomenten
met De Lijn binnen de GBC en de RMC;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, opmerkt dat er voor de site diverse
ideeën waren; dat het terrein bovendien nog niet beschikbaar is; dat enkel het uiteindelijk
behaalde resultaat telt;
Overwegende dat mevrouw Ankie D’Hollander, raadslid, vraagt of het niet nuttig is om te
onderzoeken of het mobipunt zou gebruikt worden;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, stelt dat er op provinciaal niveau
voldoende duiding is gegeven en dat Gavere als busknooppunt zeker interessant is als
mobipunt; dat er naast de vervoersmodi nog diverse andere diensten kunnen worden
aangeboden, bv. afleveren van pakjes, laadpunten, fietsdelen, …;
Overwegende dat mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, verduidelijkt dat de promotie
gesubsidieerd wordt door Vlaanderen;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, het voorstel van het mobipunt een
verrassing vindt; dat hij een concrete invulling van het mobipunt mist; dat er een dossier moet
zijn en dat het duidelijk moet zijn welke stappen er nog moeten volgen;
Overwegende dat mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, verduidelijkt dat het mobipunt aansluit
op het busknooppunt; dat De Lijn zelf voorziet in busperrons, schuilhuisjes en
fietsenstallingen; dat De Lijn medio 2019 de uitvoering voorziet;
Overwegende dat de heer Paul Carion, voorzitter, vraagt aan de raad om het college de nodige
tijd te geven om het dossier verder uit te werken;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, nogmaals verduidelijkt dat de
budgetwijziging enkel noodzakelijk was als de onderhandelingen met De Lijn op niets waren
uitgedraaid;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, vraagtekens plaatst bij de redenen voor de
overdracht van het binnengebied van het OCMW naar de gemeente; dat de plannen en de
ideeën rond het binnengebied steeds wisselen;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, opmerkt dat de gemeente en het
OCMW twee verschillende rechtspersonen blijven;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, opmerkt dat er inzake sportinfrastructuur
reeds over € 300.000 aan investeringen is beslist terwijl we nog maar weinig weten over de
concrete plannen met de sportinfrastructuur;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, stelt dat de onderzoeken in de Sportdreef
in 2018 zullen plaatsvinden; dat momenteel het plan van eisen voor de sporthal wordt
opgemaakt; dat het grondmechanisch onderzoek informatie kan opleveren die een budgettaire
impact heeft; de onderzoeken zullen de komende weken uitgevoerd worden;
Gaat over tot de mondelinge stemming over de budgetwijziging met schrapping van de
voorgestelde wijzigingen die betrekking hebben op het busknooppunt: er nemen 21
raadsleden deel aan de stemming; elk raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 12 ja-stemmen, 8 neen-stemmen (KH, WB, WM, LG,
AD, AD’H, NDS, JV) en 1 onthouding (MP);
BESLUIT:
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Art. 1:

De budgetwijziging 2018/1 vast te stellen, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de
Algemeen Directeur, de Financieel Directeur en de dienst financiële organisatie.
De budgetwijziging 2018/1 zal binnen de wettelijke termijnen worden overgemaakt
aan de provinciegouverneur en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Agentschap Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven digitale vorm.

13. Financiën – belasting op de standplaatsen voor het uitvoeren van ambulante activiteiten
op de openbare markten, het openbaar domein en op plaatsen grenzend aan het openbaar
domein – vaststellen (vervangen gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013).
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op de wet van 28 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 43 § 2 15°;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, zoals gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005, van 20 juli
2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante activiteiten, zoals gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse
Regering van 21 april 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende vaststelling van een
belasting op de standplaatsen voor het uitvoeren van ambulante activiteiten op de openbare
markten, het openbaar domein en op plaatsen grenzend aan het openbaar domein;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 houdende vaststelling van het
reglement op de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het
openbaar domein;
Overwegende dat de marktkramers vragende partij zijn om de abonnementsgelden niet langer
via contante betaling te moeten voldoen; dat de facturatie van een retributie op een
abonnement ook omwille van efficiëntie- en veiligheidsredenen opportuun is;
Overwegende dat het wenselijk is om het vigerend belastingreglement op standplaatsen voor
het uitoefenen van ambulante activiteiten uit te splitsen tussen een contant belasting bij de
éénmalige inname van een standplaats op de wekelijkse markt of op een plaats op het
openbaar domein en een plaats grenzend aan het openbaar domein enerzijds, en een
vrijblijvend abonnement op een standplaats op de wekelijkse markt of een wekelijkse plaats
op het openbaar domein anderzijds;
Overwegende dat de tarieven daarbij ongewijzigd blijven ten aanzien van het
belastingreglement van 18 december 2013;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Met ingang van heden en dit voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een belasting geheven op het innemen van een standplaatsen voor het uitvoeren van
ambulante activiteiten op de openbare markten, het openbaar domein, op plaatsen
grenzend aan het openbaar domein en op commerciële parkeerplaatsen.
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Art. 2:

Met het innemen van een standplaats wordt bedoeld, met kraam of voertuig op
dezelfde plaats van de openbare markt, het openbaar domein, de plaats grenzend aan
het openbaar domein of de commerciële parkeerplaats blijven staan gedurende meer
dan dertig minuten.

Art. 3:

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke personen of, in voorkomend geval,
door de vertegenwoordiger(s) van de rechtspersonen die met handels- of
beroepsdoeleinden een standplaats innemen op het openbaar domein, op de openbare
markt, op een plaats grenzend aan het openbaar domein of op een commerciële
parkeerplaats binnen het grondgebied van de gemeente Gavere.

Art. 4:

Het bedrag van de belasting bedraagt:
1. op de wekelijkse openbare markt (maandagvoormiddag) en op de jaarmarkt te
Gavere:
het plaatsrecht is vastgesteld op 2 euro per lopende meter gevellengte van de
ingenomen standplaats met een minimum van 10 euro per standplaats.
Alleen aangestelden van de gemeente zijn bevoegd om de gevellengte te bepalen.
Elk begonnen gedeelte van een lopende meter wordt als een gehele lopende
meter beschouwd. De gevellengte van de ingenomen plaats op het openbaar
domein wordt daarbij gemeten langs de kant van de uitgestalde goederen.
2. op alle openbare plaatsen, op plaatsen grenzend aan het openbaar domein en op
alle commerciële parkeerplaatsen binnen de gemeente:
met uitzondering van het geregeld wekelijks marktgebeuren te Gavere en de
Boerenmarkt op zondagnamiddag op het dorpsplein te Baaigem:
het plaatsrecht is vastgesteld op 25 euro per kraam en per dag of gedeelte van
een dag.

Art. 5:

Voor het gebruik van de elektriciteitskast op marktdagen is volgende belasting
verschuldigd:
2,50 euro per dag.

Art. 6:

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Bij gebrek aan contante betaling wordt deze belasting ambtshalve ingekohierd en
krijgt ze alle kenmerken van een kohierbelasting. Dit impliceert dat er een
aanslagbiljet wordt toegezonden, er een betalingstermijn is van twee maanden en een
bezwaartermijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van de verzending van het aanslagbiljet.
De eventueel ingekohierde belasting wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door
het college van burgemeester en schepenen.

Art. 7:

Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake de rijksbelastingen op
het inkomen.

Art. 8:

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en latere
wijzigingen zijn de bepalingen van Titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6 tot 9bis van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het
uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover zij niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Art. 9:

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van
drie maanden vanaf de datum van de contante inning, of wanneer de belasting een
kohierbelasting wordt, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. Als de
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting
moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen
na de indiening ervan.

Art. 10: Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende vaststelling van een
belasting op de standplaatsen voor het uitvoeren van ambulante activiteiten op de
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openbare markten, het openbaar domein en op plaatsen grenzend aan het openbaar
domein wordt opgeheven met ingang van heden.
Art. 11: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de dienst
cultuur, de dienst administratieve organisatie, de dienst financiële organisatie en de
financieel beheerder.
Afschrift van dit besluit zal, ingevolge artikel 253, § 1, 3° van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005, ter kennisgeving toegestuurd worden aan de heer gouverneur.
14. Financiën – retributie op een abonnement op een wekelijkse standplaats voor het
uitvoeren van ambulante activiteiten op de openbare markten, het openbaar domein, op
plaatsen grenzend aan het openbaar domein en op commerciële parkeerplaatsen –
vaststellen
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 28 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 43 § 2 15°;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, zoals gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005, van 20 juli
2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante activiteiten, zoals gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse
Regering van 21 april 2017;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2007 houdende het retributiereglement
invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 houdende vaststelling van een
belasting op de standplaatsen voor het uitvoeren van ambulante activiteiten op de openbare
markten, het openbaar domein en op plaatsen grenzend aan het openbaar domein;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 houdende vaststelling van het
reglement op de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het
openbaar domein;
Overwegende dat de marktkramers vragende partij zijn om de abonnementsgelden niet langer
via contante betaling te moeten voldoen; dat de facturatie van een retributie op een
abonnement ook omwille van efficiëntie- en veiligheidsredenen opportuun is;
Overwegende dat het wenselijk is om het vigerend belastingreglement op standplaatsen voor
het uitoefenen van ambulante activiteiten uit te splitsen tussen een contant belasting bij de
éénmalige inname van een standplaats op de wekelijkse markt of op een plaats op het
openbaar domein en een plaats grenzend aan het openbaar domein enerzijds, en een
vrijblijvend abonnement op een standplaats op de wekelijkse markt of een wekelijkse plaats
op het openbaar domein anderzijds;
Overwegende dat de tarieven daarbij ongewijzigd blijven ten aanzien van het
belastingreglement van 18 december 2013;
BESLUIT: eenparig
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Art. 1:

Met ingang van heden en voor een onbepaalde termijn wordt een retributie ingevoerd
op een abonnement op een wekelijkse standplaats voor het uitvoeren van ambulante
activiteiten op de openbare markten, het openbaar domein, op plaatsen grenzend aan
het openbaar domein en op commerciële parkeerplaatsen.

Art. 2:

Het tarief is verschuldigd door de natuurlijke personen of, in voorkomend geval, door
de vertegenwoordiger(s) van de rechtspersonen die met handels- of
beroepsdoeleinden die een abonnement hebben op een standplaats op het openbaar
domein, op de openbare markt, op een plaats grenzend aan het openbaar domein of op
een commerciële parkeerplaats binnen het grondgebied van de gemeente Gavere.

Art. 3:

Het bedrag van de retributie bedraagt:
1. op de wekelijkse openbare markt (maandagvoormiddag) en op de jaarmarkt te
Gavere:
1 euro per lopende meter gevellengte van de ingenomen standplaats met een
minimum van 8 euro per standplaats.
Alleen aangestelden van de gemeente zijn bevoegd om de gevellengte te bepalen.
Elk begonnen gedeelte van een lopende meter wordt als een gehele lopende
meter beschouwd. De gevellengte van de ingenomen plaats op het openbaar
domein wordt daarbij gemeten langs de kant van de uitgestalde goederen.
2. op alle openbare plaatsen, op plaatsen grenzend aan het openbaar domein en op
alle commerciële parkeerplaatsen binnen de gemeente:
met uitzondering van het geregeld wekelijks marktgebeuren te Gavere en de
Boerenmarkt op zondagnamiddag op het dorpsplein te Baaigem:
- ambulante kramers met een wekelijkse standplaats : 800 euro per jaar;
- ambulante kramers met twee standplaatsen per week : 1.500 euro per jaar.

Art. 4:

Voor het gebruik van de elektriciteitskast op marktdagen is volgende belasting
verschuldigd:
-

enkel voor verlichting: 1 euro per dag;
voor verlichting en koeling: 2 euro per dag.

Art. 5:

De invordering van de retributie zal desgevallend gebeuren bij dwangbevel voor de
niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten, en overeenkomstig de wetsbepalingen
betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

Art. 6:

Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de dienst
cultuur, de dienst administratieve organisatie, de dienst financiële organisatie en de
Financieel Directeur.
Afschrift van dit besluit zal, ingevolge artikel 253, § 1, 3° van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005, ter kennisgeving toegestuurd worden aan de heer gouverneur.

15. Lokale economie – reglement organisatie ambulante activiteiten op de openbare markten
en op het openbaar domein – vaststellen (vervangen gemeenteraadsbesluit van 26
november 2007).
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder artikel 42;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, zoals gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005, van 20 juli
2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante activiteiten, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering
van 21 april 2017;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2007 houdende reglement organisatie
ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein;
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Overwegende dat de wetgeving geactualiseerd en vereenvoudigd is bij decreet van 24 februari
2017 en besluit van de Vlaamse regering van 21 april 2017;
Overwegende dat de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten
en kermissen en op het openbaar domein wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;
Overwegende dat de belangrijkste wijzigingen zijn:
-

Vermindering van termijn van definitieve opzeg van minstens 1 jaar naar minstens 6
maanden;
Mogelijkheid tot eigen regeling voor losse standplaatsen;
Mogelijkheid om een standplaats over te dragen zonder zijn ambulante activiteiten stop
te zetten;
Categorie standwerkers is geschrapt;
Vacaturebericht is niet langer verplicht;
Vereenvoudiging van de bepalingen voor verkopen met niet commercieel karakter;

Overwegende dat het gemeentelijk reglement dient aangepast te worden;
BESLUIT: eenparig
AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1:

Toepassingsgebied
§1. Dit reglement bevat nadere gemeentelijke voorschriften voor het inrichten van
ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein. De hogere
wetgeving rond organisatie van ambulante handel is integraal van toepassing. Alle
zaken die niet specifiek in dit reglement geregeld zijn, gebeuren geheel volgens de
hogere regelgeving.
§2. De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de
standplaatsen op de openbare markt, kunnen standplaatsen op het openbaar domein
verkrijgen en innemen. De bepalingen inzake toewijzing, identificatievereiste,
geldigheidsduur, opheffing, overdracht, schorsing of intrekking van abonnementen op
de openbare markt gelden tevens op het openbaar domein.

Art. 2:

Definities
Ambulante activiteit: de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op
de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten
de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of
door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.
Vrijgestelde ambulante activiteit: ambulante activiteiten, die wegens hun specifieke
aard expliciet niet aan het toepassingsgebied van de wet onderworpen zijn.
Openbaar domein: naast de openbare weg ook alle andere openbare plaatsen die voor
het publiek toegankelijk zijn en met de openbare weg gelijkgesteld zijn.

Art. 3:

Bevoegdheden
§1. De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de
bevoegdheid toe om de markt in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college zal
voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen. Het college van
burgemeester en schepenen is eveneens bevoegd om de markten in geval van
hoogdringendheid tijdelijk te verplaatsen.
§2. De organisators van ambulante activiteiten en hun plaatsvervangers zijn
gemachtigd om:
-

de documenten en de identiteit van elke markthandelaar en/of medewerker te
controleren;

-

de loting van de losse plaatsen op de marktdag uit te voeren;

-

de marktkramen te laten verplaatsen of te laten inperken;

-

de inname van plaatsen te verhinderen bij vaststelling van inbreuken;

-

inbreuken vast te stellen door middel van een administratieve akte die
aanleiding kan geven tot administratieve maatregelen.
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Art. 4:

Verplichte documenten
De machtiging ambulante handel is alleen geldig als de volgende documenten erbij
gevoegd zijn:
-

het identiteitsbewijs van haar houder of, voor de niet-ingezeten en de
buitenlandse onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat vervangt;

-

een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in
kwestie behoorlijk gedekt wordt door verzekeringspolissen voor burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;

-

het bewijs dat bij de uitoefening van een ambulante activiteit waarbij voeding
wordt verkocht, voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de
volksgezondheid.

De machtiging en de bovenstaande documenten worden voorgelegd op elk verzoek van
de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de wet, en artikel 3 van dit besluit.
De gemeente of de concessionaris zal de machtiging en de documenten bij de
toekenning van een standplaats en nadien periodiek en steekproefsgewijs controleren.
Art. 5:

Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent, dient zich te identificeren aan de
hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig,
indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet
eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
-

hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit
uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of
in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam
van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt
of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;

-

de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;

-

al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en
de gemeente waar deze zich bevindt;

-

het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

AFDELING 2: ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE
MARKTEN
Art. 6:

Gegevens van openbare markten
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
Wekelijkse maandagmarkt
Plaats:
Markt te Gavere
Dag:
Elke maandagvoormiddag, ook ingeval de maandag
een
wettelijke feestdag is.
Uur:
6 tot 13 uur
Specialisatie:
geen
Plan van de standplaatsen:
zie bijlage 2.1.

Art. 7:

Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
§ 1. De standplaatsen op de openbare markt kunnen enkel toegewezen worden aan:
a) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen
en houder zijn van een ‘machtiging als werkgever’.
b) rechtspersonen, houders van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever,
via een persoon die de verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur op zich neemt.
c) de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, die over een
toestemming voor deze verkoop beschikken.
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§2. Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen
per onderneming beperkt tot twee.
Art. 8:

Voorwaarden inzake inname standplaatsen
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
a)

de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit
uitoefenen houder van een “machtiging als werkgever”, aan wie een
standplaats is toegewezen;

b)

de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan
wie de standplaats is toegewezen, houder(s) van een “machtiging als
werkgever”;

c)

de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats
werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;

d)

de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke
persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging
als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen
rekening;

e)

door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of
een “machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen
voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld
in a) tot d);

f)

De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het
kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd BVR van 21 april 2017,
kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de
actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.

De personen opgesomd in b) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of
onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in
wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan
wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.
Art. 9:

Verhouding abonnementen – losse plaatsen
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

Art.10:

-

hetzij per abonnement;

-

hetzij als losse standplaats vóór de marktdag.

-

hetzij als losse standplaats op de marktdag;

Toewijzingsregels voor losse plaatsen
§1. De aanvragen van losse standplaatsen voor de marktdag worden toegewezen
volgens de chronologische volgorde van hun indiening en, in voorkomend geval, op
basis van gevraagde standplaats en specialisatie. Als twee of meer aanvragen
gelijktijdig ingediend worden, wordt de volgorde van toewijzing bij loting bepaald.
De kandidatuurstelling gebeurt door middel van het ter beschikking gestelde formulier.
Voor de voorafgaande inschrijving en toewijzing houdt de gemeente een openbaar
register bij.
De gemeente maakt de toewijzing van de standplaats bekend aan de aanvrager:
-

met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs;

-

door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;

-

op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

§2. De toewijzing van losse plaatsen op de marktdag gebeurt volgens de
chronologische volgorde van aankomst op de markt, in voorkomend geval op basis van
de gevraagde standplaats en specialisatie. Wanneer de volgorde van aankomst op de
markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de
toekenning van de standplaats bij loting.
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De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats
aanwezig zijn.
Art.11:

Toewijzingsregels per abonnement
11.1. Bekendmaken vrijgekomen standplaats
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de
gemeente na of er een geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen.
Als het register geen geschikte kandidaten bevat, zal deze vacature bekend gemaakt
worden door publicatie van een kennisgeving (cf. bijlage 2.3). Deze kennisgeving
gebeurt minstens door middel van een bericht aangeplakt aan de dienst belast met de
organisatie van de markten en/of via de gemeentelijke website.
11.2. Kandidatuurstelling standplaats
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk
ander tijdstip door middel van de ter beschikking gestelde formulier. Onvolledige
aanvragen zullen niet in aanmerking worden genomen.
Op deze aanvraag volgt de onmiddellijke afgifte of het versturen van een
ontvangstbewijs met vermelding van datum van inschrijving en volgorde in het
register van de kandidaten en de informatie over zijn recht om het register van de
kandidaturen te raadplegen.
11.3. Register van de kandidaturen
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst chronologisch bijgehouden in een
register van kandidaturen. Zij worden geklasseerd volgens de categorie en dan, in
voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie en tenslotte
volgens datum (overhandiging, indiening bij de post of ontvangst op duurzame
drager).
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door
hun auteur.
Om de 2 jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te
bevestigen om in het register opgenomen te blijven.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
11.4 Volgorde van toekenning van de standplaatsen
De kandidaten hebben in eerste plaats voorrang volgens categorie:
a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van de standplaats
die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een
vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel
van de standplaatsen;
b) personen die een uitbreiding of wijziging van hun standplaats vragen;
c) de externe kandidaten;
Verder worden binnen elke categorie de standplaatsen toegewezen, in voorkomend
geval, volgens specialisatie en de gevraagde standplaats en de chronologische
volgorde van indiening van de aanvragen.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd
ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven :
a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de
aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markt van de gemeente heeft; wanneer de
anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;
b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
11.5. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
-

door een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs;

-

door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
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-

op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

11.6. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement
Een plan en een register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen
per abonnement vermeld staat:
-

de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens
tussenkomst de standplaats werd toegekend;

-

in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de
standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;

-

het ondernemingsnummer;

-

de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;

-

de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het abonnement;

-

indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;

-

de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze
vastgelegd is;

-

desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de
overdracht.

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
Art.12:

Duur abonnement
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 1 kwartaal. Na verloop van
deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd.

Art.13:

Opschorting van het abonnement
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene
periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te
oefenen:
-

door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest;

-

door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van
de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen
van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn
standplaats terug. De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse
verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als
losse plaats.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden
betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:

Art.14:

-

door een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs;

-

door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;

-

op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

Afstand van het abonnement
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
-

bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30
dagen;

-

bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van
tenminste 30 dagen;

-

indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van
redenen vermeld in artikel 13 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg
nodig.
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De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit
uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het
abonnement waarvan hij de houder was.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden
betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:

Art.15:

-

door een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs;

-

door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;

-

op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

Schorsing of intrekking van abonnement
§1. Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst of
ingetrokken worden in volgende gevallen:
-

bij het niet naleven van onderhavig reglement;

-

bij het niet naleven van verplichtingen, opgelegd door wetten, decreten en
besluiten o.a. deze met betrekking tot de voedingsmiddelen, ambulante handel,
de handelspraktijken, de ruimtelijke ordening en stedenbouw, hinderlijke
inrichtingen en alle verordeningen van gemeente Gavere, in het bijzonder de
toepasselijke politiereglementen en de belastingsverordening.

-

bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding;

-

bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider
vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te
stellen;

-

bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan
voorwaarden bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement;

-

wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn
abonnement.

De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend:
-

door een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs;

-

door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;

-

op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

§2. Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking
heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een
periode van het jaar verkocht worden. De abonnementen die toegekend worden voor
de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode
van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen
toegewezen worden als losse standplaatsen.
Art.16:

Vooropzeg vanuit de gemeente
Wanneer een deel van de markt of alle standplaatsen definitief worden opgeheven,
geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement
van 6 maanden. Van dit termijn kan afgeweken worden ingeval van dringende
noodwendigheid.
Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per
abonnement (cf. artikel 9.4).

Art.17:

Overdracht standplaats
De overdracht van standplaatsen met abonnement is toegelaten als de overnemer
houder is van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als
werkgever en de specialisatie van de overlater voortzet op de overgedragen
standplaats, behalve als gemeente een wijziging van specialisatie toestaat.
Binnen het eerste jaar na de overdracht kan een standplaats niet opnieuw worden
overgedragen, behalve na de expliciete goedkeuring van de gemeente.
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van
de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend
vernieuwd.
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De inname van de overgedragen standplaatsen door de overnemer is pas toegelaten
als de gemeente of de concessionaris heeft vastgesteld dat:

Art.18:

a)

de overnemer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten om dezelfde specialiteiten als de overlater of de specialiteiten die
toegelaten zijn door de gemeente, uit te oefenen;

b)

het aantal standplaatsen per onderneming het toegelaten aantal niet
overschrijdt.

Na te leven schikkingen van de standhouders
Volgende richtlijnen dienen door elke standhouder nageleefd te worden:
-

op de marktdag moet elke standhouder zelf instaan voor de opruiming van
allerlei afval voortkomende van zijn activiteit;

-

geluidsinstallaties zijn toegelaten in zoverre zij geen hinder vormen voor de
omstaande standhouders;

-

alle inrijpoorten en opritten van de bewoners van de Markt dien vrij te blijven,
behalve indien de betrokken eigenaar of huurder schriftelijk toelating geeft aan
de standhouder;

-

bij het innemen van de standplaats moet stipt de aangegeven lijn worden
gevolgd. Gedurende de kermissen of andere bijzondere gebeurtenissen moeten
de standhouders zich schikken naar de bijzondere richtlijnen van de
burgemeester of zijn afgevaardigde.

AFDELING 2: ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR
DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN
Art.19:

Toepassingsgebied
§1. Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van
het openbaar domein, op tijdelijke vaste wijze of op rondtrekkende wijze, buiten de
openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit voorafgaand aan
te vragen bij de gemeente.
De gemeente heeft vooraf geen vaste standplaatsen bepaald maar toetst elke
aanvraag geval per geval aan de wettelijke voorschriften.
§2. Deze toelating dient minstens één maand voorafgaand aan het uitoefenen van de
ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur door middel van
het ter beschikking gestelde formulier.

Art. 20: Toekenning standplaats
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een toelating met daarin
vermeld:
-

identiteit van de aanvrager;

-

de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen;

-

de plaats;

-

de datum en duur van de verkoop.

De gevraagde toelating kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
-

redenen van openbare orde en veiligheid;

-

redenen van volksgezondheid;

-

bescherming van de consument;

-

wanneer de machtiging ambulante handel en bijhorende documenten niet in
orde zijn;

-

de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden.

De gemeente zal deze reden(en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving
van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen
inzake beroep.
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In alle geval kunnen geen ambulante activiteiten worden ingericht op de openbare
weg op:

Art.21:

-

maandagen van 8 tot 13 uur. Omwille van de openbare orde en de veiligheid
wordt dan enkel ambulante activiteiten toegelaten op de maandagmarkt;

-

zondagen van 13 tot 18 uur en dit omwille van de openbare orde en veiligheid.

Na te leven schikkingen
De ingenomen plaats van de handelaar en die van zijn klanten mogen geen
belemmering betekenen voor andere - door de gemeente goedgekeurde georganiseerde activiteiten. Bovendien mag de handelaar noch zijn klanten enige
verkeershinder veroorzaken.
AFDELING 3 : SLOTBEPALINGEN

Art.22:

Buitenwerkingtreding/Inwerkingtreding
Onderhavige beslissing vervangt met ingang van heden het gemeentebesluit van 26
november 2007 houdende reglement ambulante activiteiten op de openbare markten
en op het openbaar domein.

16. Mobiliteit – gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit – kennisname
voorlopig verslag van 28 februari 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de vergadering van de gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit van
28 februari 2018;
Gelet op bijgevoegd verslag van deze vergadering;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, opmerkt dat het beter zou zijn om het
kruispunt Brandweerstraat-Broeckstraat nu al aan te pakken; dat hij aandringt om er over na
te denken om nu al signalisatie aan te brengen;
Overwegende dat mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, stelt dat er afgesproken is om te
wachten tot na de afloop van de werken;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, er voor pleit om dit punt toch prioritair aan te
pakken; dat hij meent dat er niet kan gewacht worden met de evaluatie en de aanpak tot na
de beëindiging van de werken;
Overwegende dat mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, meedeelt dat alle voorstellen tot
aanpassing voor- en nadelen hebben; dat de weggebruikers ook de wegcode moeten
respecteren;
Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, voorstelt dat de politie de
wettelijkheid bekijkt; dat de voorrangssituatie voor veel weggebruikers niet duidelijk is;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de vergadering van de gemeentelijke
overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit van 28 februari 2018, zoals gezien in
bijlage.

17. Cultuur – verkaveling gelegen aan de Nijverheidsstraat te Gavere – voorlopig vaststellen
straatnaam.
DE GEMEENTERAAD,
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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 5;
Gelet op het bijgevoegde informatie met situatieplan verkaveling in de Nijverheidsstraat te
Gavere;
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke adviesraden voor cultuur en voor toerisme en
erfgoed respectievelijk van 01/03/2018 en 08/03/2018 waarbij wordt voorgesteld om de
straat Ter of Ten Lampenhove toe te kennen;
Gelet op het advies van Prof. Magdalena De Vos, emerita Nederlandse Taalkunde aan de
UGENT gespecialiseerd in de plaatsnaamkunde: “Ter” is voor het vrouwelijke genus en het
meervoud; “Hove” is mannelijk, het moet “Ten Lampenhove” zijn;
Overwegende dat de straatnaam Ten Lampenhove aldus verwijst naar het historisch feit dat er
in de nabije omgeving van deze verkaveling een kasteelhoeve van Lampenhove heeft gestaan;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, opmerkt dat er reeds een trage weg met de
naam Lampenhoveweg bestaat;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De straatnaam voor de verkaveling aan de Nijverheidsstraat als volgt voorlopig vast te
stellen: Ten Lampenhove.

Art. 2:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het houden van een
onderzoek de commodo en incommodo.

Art. 3:

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

Art. 4:

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

18. Cultuur – trage weg gelegen in de Blokstraat te Gavere – voorlopig vaststellen straatnaam.
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 5;;
Gelet op het bijgevoegde informatie met situatieplan;
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke adviesraden voor cultuur en voor toerisme en
erfgoed respectievelijk van 01/03/2018 en 08/03/2018 waarbij wordt voorgesteld om deze
trage weg de straatnaam “Ter Keursen Cappelle” toe te kennen;
Overwegende dat deze trage weg leidt naar de bakstenen kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw
van Koorts. Oorspronkelijk werd de kapel gesticht door een Raas van Gavere ter ere van de
Heilige Maagd. Het is een bekende bedevaartplaats tot genezing van koorts. De
oorspronkelijke kapel werd afgebroken tijdens de Eerste Wereldoorlog n.a.v. de aanleg van
het Duits militair vliegveld. Circa 1920 werd de kapel door een metser van de gemeente
herbouwd;
Overwegende dat de straatnaam Ter Keursen Cappelle verwijst naar de historische naam van
de Koortskapel, vermeld op de Ferrariskaart;
BESLUIT: eenparig
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Art. 1:

De straatnaam voor de trage weg in de Blokstraat als volgt voorlopig vast te stellen:
Ter Keursen Cappelle.

Art. 2:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het houden van een
onderzoek de commodo en incommodo.

Art. 3:

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

Art. 4:

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

19. Toerisme – gemeentelijke adviesraad voor toerisme en erfgoed – kennisname verslag van
18 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;
Gelet op de algemene vergadering van de VVV’t Gaverland, adviesraad voor Toerisme en
Erfgoed van 18 januari 2018;
Gelet op het bijgevoegde voorlopig verslag van deze vergadering;
Overwegende dat de heer Wim Malfroot, raadslid, zijn vraag herhaalt om de verslagen vroeger
aan de raad voor te leggen;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het verslag van 18 januari 2018 van de VVV’t Gaverland,
adviesraad voor Toerisme en Erfgoed.

20. Onderwijs – definitief aanvaarden schenking speeltoestel van de ouderwerking van de
gemeentelijke basisschool De Vierklaver Asper.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 43 §2 13°;
Gelet op het schrijven van de ouderwerking van de gemeentelijke basisschool De Vierklaver
Asper van 7 maart 2018;
Overwegende dat de ouderwerking van de gemeentelijke basisschool De Vierklaver Asper
(vertegenwoordigd door voorzitter Sven Wyckaert en penningmeester Vanessa De Fré) een
speeltoestel (merk Europlay, type ‘Lissabon’) wenst te schenken aan de gemeente Gavere;
Overwegende dat aan de schenking de volgende voorwaarden worden gesteld:
de gemeente ontslaat de ouderwerking van elke verantwoordelijkheid met betrekking
tot het geschonken speeltoestel;
de gemeente erkent op de hoogte te zijn van de vereisten van keuring en onderhoud met
betrekking tot het geschonken speeltuig;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De schenking door de ouderwerking van de gemeentelijke basisschool De Vierklaver
Asper van een speeltoestel (merk Europlay, type ‘Lissabon’) te aanvaarden onder de
volgende voorwaarden:


de gemeente ontslaat de ouderwerking van elke verantwoordelijkheid met
betrekking tot het geschonken speeltoestel;



de gemeente erkent op de hoogte te zijn van de vereisten van keuring en
onderhoud met betrekking tot het geschonken speeltuig.
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Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de ouderwerking van de
gemeentelijke basisschool De Vierklaver Asper, de directie van de gemeentelijke
basisschool De Vierklaver Asper, aan de afdeling interne zaken (dienst financiële
organisatie) en aan de afdeling vrijetijdszaken (dienst jeugd).

21. Jeugd – gemeentelijke adviesraad voor jeugd – kennisname voorlopig verslag van 22
februari 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;
Gelet op de vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor jeugd van 22 februari 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 22 februari 2018.

22. Ouderen – gemeentelijke adviesraad voor ouderen – kennisname voorlopig verslag van 1
februari 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;
Gelet op de algemene vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor ouderen van 1
februari 2018;
Gelet op de bijgevoegde verslag van deze vergadering;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van 1 februari 2018 van de gemeentelijke
adviesraad voor ouderen.

AGENDAPUNT OP VOORSTEL VAN RAADSLID KAREL HUBAU (Gavere durft)
23. Woonbeleid – opmaak woonbehoeftenstudie.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat door de heer Karel HUbau, raadslid, op 21 maart 2018 een aanvullend
agendapunt werd ingediend met de volgende toelichting:
De momenteel gehanteerde cijfers in verband met de woonbehoefte (aan sociale
woningen) zijn in Gavere zéér uiteenlopend en sinds jaren een discussiepunt. Uit een
recent schrijven dd 30 jan 2018 van het kabinet van Vlaams Minister Schauvlieghe
staat o.a. letterlijk te lezen dat ‘Uit de recent herziene gemeentelijke
woonbehoeftestudie blijkt namelijk dat in Gavere geen woonbehoefte is’.
Overwegende dat:

De bevolkingsaangroei van de gemeente Gavere over 2013-2017 cumulatief
amper 80 inwoners ofte minder dan 1 % bedraagt, dit in tegenstelling tot de
groeicijfers van de voorafgaande jaren.

De laatste woonbehoeftenstudie dateert van 2013, uitgevoerd door Veneco².
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De conclusies qua woonbehoefte in de gemeente Gavere sinds jaren –
ontegensprekelijk - niet-eenduidig zijn, gezien de verschillende interpretaties
dienaangaande
Nu zelfs de Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw héél recent schrijft dat
er in Gavere zelfs geen woonbehoefte is.
Iedereen erbij gebaat is de onvoorwaardelijk juiste data en cijfers te hanteren.
Deze cijfers/prognoses aan de basis liggen van héél verregaande
beleidsbeslissingen binnen de gemeente en het OCMW van Gavere.
Er sinds de laatste woonbehoeftenstudie bijzonder veel woonprojecten
allerhande bijgekomen zijn.

Overwegende dat de indiener voorstelt om als volgt te besluiten:
Art. 1: Het College van Burgemeester en Schepenen maakt dringend werk van een
update van de woonbehoeftestudie, in functie van de sterk dalende groei van de
bevolking (nieuwe tendens) en de actuele en gekend-geplande verkavelingen
allerhande.
Art. 2: De conclusies worden transparant en eenduidig weergeven op de diverse
beslissingsniveaus.
Overwegende dat de heer Dieter De Mets, schepen, meedeelt dat er in de volgende
beleidsperiode een ruimtelijk beleidsplan moet opgemaakt worden; dat er in dat kader een
inschatting zal moeten gebeuren van de woonbehoefte; dat het ruimtelijk beleidsplan via een
participatief traject zal worden opgemaakt;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, meent dat het ruimtelijk beleidsplan pas in
2020 op tafel zal liggen; dat de behoefte aan correcte cijfers nu actueel is;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, het ruimtelijk beleidsplan een belangrijk
document vindt; dat hij voorstelt om alle grote projecten van 20 woningen of meer te
bevriezen tot het document ter bespreking wordt voorgelegd; dat er objectieve redenen zijn
om de woonbehoeftenstudie te actualiseren;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, vraagt of er dan een bouwstop moet
ingesteld worden; dat de grondeigenaars ook juridische zekerheid hebben;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, verduidelijkt dat vooral de grote
verkavelingsprojecten in woonuitbreidingsgebied geviseerd worden;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, opmerkt dat er achter het toegevoegd
punt duidelijk een andere vraag schuilt;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 21 raadsleden aan de stemming; elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 9 ja-stemmen (KH, WB, WM, LG, AD, AD’H, NDS, MP,
JV), 11 neen-stemmen en 1 onthouding (HL);
BESLUIT:
Art. 1:

Niet over te gaan tot een update van de woonbehoeftestudie.

MONDELINGE VRAGEN
24. Mondelinge vragen.
a. Gemeenteraadslid Ankie D’Hollander: kan de gemeente met de hulpverleningszone
Centrum stickers aanbieden voor huisdieren?
College van burgemeester en schepenen: er zullen op korte termijn een 30-tal stickers ter
beschikking zijn. De stickers worden gratis bedeeld.
b. Gemeenteraadslid Mieke Peters: zal het paaltje op de hoek van de Markt en de
Kasteeldreef behouden blijven? Worden er begeleidende maatregelen genomen om de
snelheid in de centrumzone te handhaven?
College van burgemeester en schepenen: het paaltje wegnemen zou toelaten dat men op
het voetpad kan rijden. Er is momenteel nog geen signalisatie aanwezig voor de zone 30.
c. Gemeenteraadslid Wim Malfroot: is er een trapleuning voorzien aan de kerk in Gavere?
College van burgemeester en schepenen: er is een trapleuning voorzien aan de zijkanten
en in het midden. Wie de trap niet kan nemen, kan via de zijkant de kerkingang bereiken.
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d. Gemeenteraadslid Wim Malfroot: is er echt nood aan zoveel paaltjes in de centrumzone?
College van burgemeester en schepenen: de paaltjes dienen om het parkeren op de
voetpaden te verhinderen.
e. Gemeenteraadslid Ankie D’Hollander: wat zijn de afspraken met de politie over wagens die
aangeslagen zijn en op het openbaar domein blijven staan?
College van burgemeester en schepenen: de wagen blijft maximaal 6 maanden staan en
daarna mag de gemeente over de wagen beschikken.
f. Gemeenteraadslid Aline Dervaux: is er voor het op- en afrijden van de voetpaden in
Molenstraat rekening gehouden met mensen met een beperking?
College van burgemeester en schepenen: de hellingsgraden van de voetpaden zijn
minimaal en er komen nog verlaagde zebrapaden op een aantal plaatsen.
g. Gemeenteraadslid Karel Hubau: kunnen de raadsleden de basisinformatie (bijlagen bij de
besluiten van het college) meegedeeld krijgen?
College van burgemeester en schepenen: systematisch bijlagen digitaliseren en meesturen
is momenteel operationeel niet haalbaar.
h. Gemeenteraadslid Karel Hubau: wat is de stand van zaken m.b.t. de grond op de parking in
de Steenweg?
College van burgemeester en schepenen: het grondverzet blijkt in orde te zijn. Het is niet
zinvol om de grond opnieuw te laten opladen. Er is met de aannemer overeengekomen dat
de grond mag blijven liggen tot die aangewend wordt voor de werken.
i. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: kan de verboden toegang (uitgezonderd
landbouwvoertuigen) opnieuw gesignaleerd worden in de Boentweg?
College van burgemeester en schepenen: er zal een C3 geplaatst worden met
“uitgezonderd plaatselijk verkeer” aangevuld met “onverharde weg”.
j. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: wordt de oude fietsenstalling aan het station nog
vervangen?
College van burgemeester en schepenen: de NMBS heeft de vervanging vorig jaar beloofd,
maar tot op heden hebben we hier niets meer over vernomen.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting,
De algemeen directeur

De voorzitter

Serge Ronsse

Paul Carion

