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GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 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 maart 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 33;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, opmerkt dat het antwoord van het college op
vraag 24.h. affirmatiever is geformuleerd dan hetgeen in de zitting werkelijk is gezegd; dat er
onduidelijkheid was over de stand van zaken van het pv, de afspraken met de aannemer; dat
er gezegd is dat een boete van € 250 belachelijk is;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, ontkent gesproken te hebben over een
boete;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat er gesproken is over een boete,
weliswaar zonder een exact bedrag te vermelden;
Overwegende dat de heer Paul Carion, voorzitter, vaststelt dat er onenigheid bestaat over
hetgeen werkelijk gezegd is;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 maart 2018 goed te keuren.

AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
2. Management – managementrapport 2018-1 – kennisname rapportering en goedkeuren
intern controlesysteem.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 86, 94, 99101 en 165-168;
Gelet op het collegebesluit van 16 april 2018 houdende kennisname managementrapport
2018-1;
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Overwegende dat de financieel directeur minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad
dient te rapporteren over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van
de voorgenomen verbintenissen; dat hij een afschrift van dit rapport aan het college van
burgemeester en schepenen ter beschikking dient te stellen;
Overwegende dat de financieel directeur minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad
dient te rapporteren over het debiteurenbeheer; dat hij een afschrift van dit rapport aan het
college van burgemeester en schepenen ter beschikking dient te stellen;
Overwegende dat elke gemeente over een intern controlesysteem dient te beschikken; dat de
algemeen directeur het intern controlesysteem na overleg met het managementteam
vaststelt; dat de gemeenteraad het intern controlesysteem dient goed te keuren; dat deze
goedkeuring de algemeen directeur niet ontslaat van zijn verantwoordelijkheid; dat de
goedkeuring dient gezien te worden als een toezicht van de gemeenteraad op de algemeen
directeur inzake de interne controle; dat het intern controlesysteem een dynamisch
werkinstrument is dat frequent wordt aangepast; dat het niet de bedoeling is dat elke
wijziging aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd; dat het de bedoeling is dat
de wijzigingen minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd;
Overwegende dat de algemeen directeur door de decreetgever als coördinator van het intern
controlesysteem werd aangeduid; dat de algemeen directeur jaarlijks over de organisatie en
werking van het intern controlesysteem dient te rapporteren aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de financieel directeur minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad en
het college van burgemeester en schepenen dient te rapporteren over de thesaurietoestand,
de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de budgetevolutie;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, opmerkt dat de belasting op de nachtwinkels
2017 slechts voor 9 % is geïnd;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, verduidelijkt dat de belasting op de
nachtwinkels slechts betrekking heeft op een beperkt aantal belastingplichtigen; dat er een
afbetalingsplan is opgemaakt;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meldt dat uit de gemeentemonitor blijkt dat
slechts 39 % van de inwoners tevreden is over de fietsinfrastructuur; dat 53 % het niet veilig
vindt voor kinderen om te fietsen; dat er extra aandacht nodig is voor verkeersveiligheid;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Kennis te nemen van het managementrapport 2018-1, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

Kennis te nemen van de rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid
en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen 2017, zoals vermeld in het
managementrapport 2018-1.

Art. 3:

Kennis te nemen van de rapportering over het fiscaal en niet-fiscaal debiteurenbeheer,
zoals vermeld in het managementrapport 2018-1.

Art. 4:

Het intern controlesysteem goed te keuren, zoals vermeld in het managementrapport
2018-1.
Kennis te nemen van de rapportering over de werking en de organisatie van het intern
controlesysteem, zoals vermeld in het managementrapport 2018-1.

Art. 5:

Kennis te nemen van de rapportering over de thesaurietoestand, de
liquiditeitsprognose en de budgetevolutie, zoals vermeld in het managementrapport
2018-1.

Art. 6:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken
(administratieve en financiële organisatie).

3. Intergemeentelijke samenwerking – Interlokale vereniging ZOVLA – goedkeuren rekening
2017 en kennisname jaarverslag 2017 en budget 2018.
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 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder op artikel 9;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, en in het bijzonder
op de artikelen 59 en 60 uit de memorie van toelichting, waarin wordt gesteld dat elke
provincie het initiatief moet nemen tot een streekgericht bibliotheekbeleid;
Gelet op het provinciaal reglement van 9 april 2003 met betrekking tot projectsubsidies aan de
openbare bibliotheken in Oost-Vlaanderen;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 21 januari 2009 tot vaststelling van het provinciaal
reglement houdende subsidiëring ter ondersteuning van de samenwerking van de openbare
bibliotheken in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid;
Gelet op het provinciaal reglement van 1 maart 2014 met betrekking tot de toekenning van
projectsubsidies aan cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten met bovenlokale
uitstraling in Oost-Vlaanderen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 november 2004 houdende goedkeuring
Intergemeentelijke Vereniging ZOVLA;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2005 houdende wijziging overeenkomst
Intergemeentelijke Vereniging ZOVLA;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015 houdende interlokale vereniging ZOVLA
– goedkeuren statutenwijziging;
Gelet op art. 19 en 20 uit de statuten van Interlokale Vereniging ZOVLA;
Gelet op het jaarverslag 2017, de rekening 2017 en het budget 2018;
Overwegende dat de heer Wim Malfroot, raadslid, bedenkingen uit bij het budget 2018; dat
twee derden van het kapitaal wordt opgebruikt voor allerlei projecten;
Overwegende dat de heer Dirk Martens, schepen, stelt dat de middelen voortaan Vlaams en
niet langer provinciaal zijn; dat er steeds door de provincie is aangedrongen op beperkte
reserves; dat het budget gebruikt zal worden voor het Boekstart-project en voor een aantal
theatervoorstellingen;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, opmerkt dat de cursussen voor o.a. tablet
drie maal zoveel kosten als er bijdragen van deelnemers worden verwacht; dat de
deelnemersprijs gedifferentieerd zou kunnen worden volgens de financiële mogelijkheden van
de deelnemers;
Overwegende dat de heer Dirk Martens, schepen, verduidelijkt dat de deelnemersprijs bewust
laagdrempelig is om de digitale kloof te dichten en om iedereen de kans te geven om deel te
nemen; dat ook het huren van de tablets en het inhuren van de lesgevers vergoed moet
worden;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De rekening 2017 van de Interlokale Vereniging ZOVLA goed te keuren, zoals gezien in
bijlage;

Art. 2:

Kennis te nemen van het jaarverslag 2017 en het budget 2018 van de Interlokale
Vereniging ZOVLA, zoals gezien in bijlage;

Art. 3:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Interlokale Vereniging ZOVLA.

4. Cultuur – beheersorgaan voor de bibliotheek – kennisname voorlopig verslag van 28
februari 2018.
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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 het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek op 28 februari 2018;
Gelet op het verslag in bijlage;
Overwegende dat het verslag nog niet is goedgekeurd;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de algemene vergadering van het
beheersorgaan voor de bibliotheek van 28 februari 2018;

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling Vrijetijdszaken, dienst
bibliotheek.

5. Cultuur – gemeentelijke adviesraad voor cultuur – kennisname verslag van 1 maart 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 cultuur van 1 maart
2018;
Gelet op de bijgevoegde verslag van deze vergadering;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van 1 maart 2018 van de gemeentelijke
adviesraad voor cultuur.

6. Cultuur – beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum – kennisname voorlopig verslag
van 15 maart 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 het gemeentelijk beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum Gavere van 15 maart 2018;
Gelet op de bijgevoegde verslag van deze vergadering;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van 15 maart 2018 van het gemeentelijk
beheersorgaan gemeenschapscentrum Gavere.

7. Cultuur – verkaveling gelegen aan de Nijverheidsstraat te Gavere – definitief vaststellen
straatnaam.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
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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;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 houdende verkaveling gelegen aan de
Nijverheidstraat te Gavere –voorlopig vaststellen van de straatnaam;
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;
Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo van 26 maart 2018 t.e.m. 23 april januari
2018 waarbij werd vastgesteld dat er geen bezwaarschriften werden ingediend;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, herhaalt of er geen verwarring kan zijn met
de naam van de naastgelegen trage weg;
Overwegende dat de heer Dirk Martens, schepen, meedeelt dat er geen bezwaren zijn
ingediend en dat er in de trage weg geen woningen zijn gelegen;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

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

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdelingen vrijetijdszaken,
grondgebiedszaken en burgerzaken.

Art. 3:

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

8. Cultuur – trage weg gelegen in de Blokstraat te Gavere – definitief 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;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 houdende de trage weg gelegen in de
Blokstraat te Gavere –voorlopig vaststellen van de straatnaam;
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
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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;
Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo van 26 maart 2018 t.e.m. 23 april januari
2018 waarbij werd vastgesteld dat er geen bezwaarschriften werden ingediend;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

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

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.

9. Toerisme – gemeentelijke adviesraad voor toerisme en erfgoed – kennisname verslag van 8
maart 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 toerisme en erfgoed
van 8 maart 2018;
Gelet op de bijgevoegde verslag van deze vergadering;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van 8 maart 2018 van de gemeentelijke
adviesraad voor toerisme en erfgoed.

10. Jeugd – gemeentelijke adviesraad voor jeugd – kennisname voorlopig verslag van 29
maart 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 29 maart 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 29 maart 2018.

MONDELINGE VRAGEN
11. Mondelinge vragen.
a. Gemeenteraadslid Karel Hubau: is er een proces-verbaal opgemaakt voor de opslag van de
aarde op de parking in de Steenweg? Wat is de inhoud van het proces-verbaal en wat zijn
de gevolgen? Is er een afspraak met de aannemer?
College van burgemeester en schepenen: na de gemeenteraad is de opslag gemeld aan de
politie en aan de diensten. Er is aan de politie gevraagd op een proces-verbaal op te
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b.

c.

d.

e.
f.

g.
h.

i.

j.
k.

l.

maken. Er zal geïnformeerd naar de stand van zaken van het proces-verbaal. Er is aan de
diensten gevraagd om een overeenkomst te maken met de aannemer.
Gemeenteraadslid Karel Hubau: (collegebesluit 19/03/2018 - omgevingsvergunning)
waarom zijn er voor de assistentiewoningen van de Zilvertorens maar 20 parkeerplaatsen
voorzien? Is dit niet te weinig volgens het aantal bewoners/bezoekers?
College van burgemeester en schepenen: de parkeerplaatsen zijn bepaald overeenkomstig
de hangbare normering. Het gaat over assistentiewoningen verbonden aan het woon- en
zorgcentrum. Het project voldoet aan de normen. Het aantal parkeerplaatsen kan
bovendien samen bekeken worden met de parkeervoorzieningen op de site van het woonen zorgcentrum, waar er een overschot is.
Gemeenteraadslid Karel Hubau: (gemeenteraad 23/05/2016) zijn de prestaties van de
concessionaris van Café Club als beheerder van het gemeenschapscentrum Racing al
geëvalueerd?
College van burgemeester en schepenen: de concessie is binnenkort een jaar verleend en
zal dan geëvalueerd worden.
Gemeenteraadslid Karel Hubau: zijn er problemen met de bouw van de nieuwe schuttersen visserskantine? Wat is de stand van zaken?
College van burgemeester en schepenen: er zijn ons geen problemen bekend. Er is
opdracht gegeven aan een architect en binnenkort is er een vergadering gepland met
beide clubs.
Gemeenteraadslid Nadine De Stercke: kan het zwerfvuil lang het traject van de
fietssnelweg doorheen Asper-dorp aangepakt worden?
Gemeenteraadslid Ankie D’Hollander: zal de gemeente intekenen op het cameraproject van
IVM?
College van burgemeester en schepenen: de gemeente zal waarschijnlijk intekenen. Het
project zal in verschillende fasen worden uitgerold. De gemeente heeft interesse, maar
wacht eerst de evaluatie van de proefopstellingen af. Ook de politiezone moet bereid zijn
om mee te werken.
Gemeenteraadslid Jef Vermaere: waarom is er op de minaraad niet gesproken over het
cameraproject van IVM?
College van burgemeester en schepenen: de vraag werd inderdaad niet voorgelegd.
Gemeenteraadslid Jef Vermaere: wat is de reden voor de vertraging op de planning (zoals
vermeld in het verslag van het woonoverleg) voor het project Ommegang? Wordt er
gewerkt aan het ruimtelijk uitvoeringsplan?
College van burgemeester en schepenen: op het woonoverleg is slechts gesproken over de
stand van zaken van het project. Het initiatief behoort momenteel toe aan de
projectontwikkelaar.
Gemeenteraadslid Jef Vermaere: handhaaft het college de bestaande werkwijze t.o.v.
zwerfkatten?
College van burgemeester en schepenen: de jachtregelgeving laat toe dat men katten
wegvangt en aanbiedt aan een asiel of euthanaseert, de wetgeving dierwelzijn opteert
eerder voor sterilisatie. Wij opteren voor euthanasie als er geen tekenen zijn van
domesticatie.
Gemeenteraadslid Jef Vermaere: wanneer wordt het verkeersbord C3 geplaatst aan de
Boentweg?
College van burgemeester en schepenen: de opdracht tot plaatsing is gegeven.
Gemeenteraadslid Jef Vermaere: de woning Dorpsstraat 11 is al regelmatig beschadigd
door voertuigen. Kan er bekeken worden om daar éénrichtingsverkeer (of een andere
oplossing) in te voeren? Kan ook het voetpad enigszins beveiligd worden?
College van burgemeester en schepenen: de vraag zal bekeken worden.
Gemeenteraadslid Jef Vermaere: is het bestuur er zich van bewust dat er een voorzitter
van een selectiecommissie politiek getinte vragen gesteld heeft? Wat vindt het bestuur
hiervan?
College van burgemeester en schepenen: dergelijke bedenkingen m.b.t. individuele
dossiers kunnen beter rechtstreeks gemeld worden aan de algemeen directeur.

De voorzitter sluit de openbare zitting.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting,
De algemeen directeur

De voorzitter

Serge Ronsse

Paul Carion

