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GEMEENTERAADSZITTING 28 MEI 2018

Aanwezig:
Paul CARION

Voorzitter,

Denis DIERICK

Burgemeester,

Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS,
Willy VAN HOVE, Dieter DE METS
Gilles VAN HENDE

Schepenen,
OCMW-voorzitter-Schepen,

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

Raadsleden,

Algemeen directeur.

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de openbare zitting.
1. Goedkeuren notulen van 23 april 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 23 april 2018 goed te keuren.

AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
2. Intergemeentelijke samenwerking – Intergemeentelijke Samenwerking Westlede (IGS
Westlede) – kennisname agenda algemene vergadering 5 juni 2018 en goedkeuren
statutenwijziging.
DE GEMEENTERAAD,
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 de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2013 waarbij de heer Willy Van Hove,
schepen, als vertegenwoordiger en de heer Denis Dierick, burgemeester, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger werden aangeduid voor de huidige legislatuur;
Gelet op het schrijven van de intergemeentelijke samenwerking Westlede van 2 maart 2018
en 4 april 2018 waarbij onze gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere
algemene vergadering en aan de algemene vergadering op 5 juni 2018;
Gelet op de volgende agenda:
-

Bijzondere algemene vergadering:
o Aanpassing Decreet op de uittreding van de provincies;
o Aanpassing Decreet over het lokaal bestuur;

-

Algemene vergadering:
o Goedkeuring verslag algemene vergadering 05/12/2017;
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o
o
o
o
o

Goedkeuring balans en resultatenrekening 2017;
Verslag commissaris-revisor;
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
Werkingsverslag 2017;
Ontslag en benoeming bestuurders;

Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken;
Overwegende dat de heer Wim Malfroot, raadslid, opmerkt dat het gebruik van het
columbarium terugloopt; dat er nergens meer met koffietafels te verdienen valt dan in het
crematorium;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, het beter zou vinden om de
samenwerkingsverbanden in de gemeenteraadscommissie te overlopen en technischinhoudelijk te bespreken; dat hij het op prijs zou stellen dat de vertegenwoordigers de
dossiers zouden inleiden en achteraf verslag uitbrengen; dat hij om die reden op alle IGSdossiers neen zal stemmen; dat IGS Westlede winstgevend is; dat er per crematie ca. € 130
winst wordt gemaakt; dat IGS Westlede ruimte heeft om sociale tarieven toe te passen of
eventueel de tarieven voor iedereen te verlagen;
Overwegende dat de heer Willy Van Hove, schepen, meedeelt dat IGS Westlede zijn
cateringafdeling break-even probeert te houden; dat IGS Westlede enkel rouwmaaltijden
verzorgt; dat er met eigen personeel wordt gewerkt dat ook op minder drukke dagen betaald
moet worden; dat de tarieven marktconform en zelfs de laagste in Vlaanderen zijn; dat de
reserves worden opgebouwd voor toekomstige projecten zonder dat de deelnemende
gemeenten daarbij voor extra financiering zullen moeten zorgen;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, opmerkt dat het aantal leden van de raad
van bestuur uit de oppositie beperkt zal worden tot 1; dat hij dit punt daarom niet zal
goedkeuren;
Overwegende dat de heer Willy Van Hove, schepen, antwoordt dat dit het gevolg is van de
numerieke beperking van het aantal leden van de raad van bestuur ingevolge het decreet
lokaal bestuur;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda van de intergemeentelijke samenwerking Westlede
die zal behandeld worden op de algemene vergadering van 5 juni 2018 en zijn
goedkeuring te hechten aan de punten die dit vereisen.

Art. 2:

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
intergemeentelijke samenwerking Westlede.

Art. 3:

De vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen
aan de algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerking Westlede op 5
juni 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de
gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

Art. 4:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan het secretariaat
van de intergemeentelijke samenwerking Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080
Lochristi.

3. Intergemeentelijke samenwerking – Dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening
en economische ontwikkeling (Veneco) – kennisname agenda en aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering van 12 juni 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

55
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente Gavere vennoot is van de dienstverlenende vereniging voor
ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling, Veneco genoemd;
Gelet op de statuten van Veneco;
Gelet op het schrijven van Veneco van 14 maart 2018 met aanduiding van de agenda voor de
algemene vergadering op 12 juni 2018:
1. Akteneming/goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd.
07/12/2017;
2. Jaarverslag 2017 Raad van Bestuur;
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing
van de rechtspersonenbelasting en balans, resultatenrekening, toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting;
4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en
goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting, inclusief
delegatie aan Raad van Bestuur om te beslissen in functie van het bekomen resultaat
bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, of, bij gebreke
daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het controlekantoor onder
wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee jaarrekeningen en de verwerking
van het resultaat als definitief goedgekeurd dient te worden beschouwd en dient te
worden neergelegd;
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
8. Benoeming bestuurders.
Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken;
Gelet op het verslag inzake uitoefening van het mandaat als bestuurder;
Overwegende dat de bestuurders twee keer per jaar verslag moeten uitbrengen aan de
gemeenteraad over de werking van de intergemeentelijke vereniging;
Overwegende dat de heer Wim Malfroot, raadslid, vraagt waarom Gavere niet deelneemt aan
het streekbeleid; dat hij informeert naar de planning van De Meire;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, antwoordt dat Gavere voor
streekbeleid is aangesloten bij de Vlaamse Ardennen; dat de verwerving van de gronden voor
De Meire quasi rond is, maar dit nog niet betekent dat het project op korte termijn zal
gerealiseerd worden;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, het opmerkelijk vindt dat er 2
jaarrekeningen worden voorgelegd;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, binnen Veneco dezelfde opmerking
heeft gemaakt; dat de rulingcommissie zich intussen heeft uitgesproken in het voordeel van
de rechtspersonenbelasting;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het verslag inzake uitoefening van het mandaat als bestuurder
van Veneco.
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Art. 2:

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de
agenda van de jaarvergadering van de intergemeentelijke vereniging Veneco die
plaatsvindt op 12 juni 2018:
1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 07-122017;
2. Jaarverslag 2017 Raad van Bestuur;
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met
toepassing van de
rechtspersonenbelasting en balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van
het resultaat met
toepassing van de vennootschapsbelasting;
4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en
goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting, inclusief
delegatie aan Raad van Bestuur om te beslissen in functie van het bekomen resultaat
bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, of, bij gebreke daarvan,
in functie van de uitkomst van een overleg met het controlekantoor onder wiens
bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee jaarrekeningen en welke verwerking van
het resultaat als definitief goedgekeurd dient te worden beschouwd en dient te worden
neergelegd;
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
8. Benoeming bestuurders.

Art. 3:

De agendapunten van de algemene vergadering van Veneco van 12 juni 2018 worden
goedgekeurd, met dien verstande dat de agendapunten “Balans, resultatenrekening,
toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de
rechtspersonenbelasting en Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van
het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting” en “Goedkeuring van het
jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het
resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en goedkeuring van het
jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het
resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting, inclusief delegatie aan Raad
van Bestuur om te beslissen in functie van het bekomen resultaat bij de Dienst voor
Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken of, bij gebreke daarvan, in functie van de
uitkomst van een overleg met het controlekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco
valt, welke van de twee jaarrekeningen en welke verwerking van het resultaat als
definitief goedgekeurd dient te worden weerhouden en dient te worden neergelegd”
worden goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet.
De genoemde agendapunten hebben betrekking op het toepasselijk
inkomstenbelastingregime voor de activiteiten van Veneco. Veneco heeft een aanvraag
ingediend bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) om een
beslissing te verkrijgen waarin bevestigd zou worden dat Veneco onderworpen is aan
de rechtspersonenbelasting. Deze aanvraag is het gevolg van de nieuwe
werkingsmethoden van Veneco sinds het boekjaar 2017. In afwachting van de
bevestiging door de DVB is de toepassing van de rechtspersonenbelasting op de
activiteiten van Veneco precair. Indien er geen positieve beslissing betreffende de
toepassing van de rechtspersonenbelasting kan worden bekomen, zou er dan ook voor
worden geopteerd om het regime van de vennootschapsbelasting toe te passen voor
de betrokken jaarrekening en resultaatsverwerking. In dit kader verlenen de
deelnemers van Veneco zowel de goedkeuring voor een jaarrekening, omvattende het
jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting, alsook de verwerking van
het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting, als voor een
jaarrekening en de verwerking van het resultaat met toepassing van de
vennootschapsbelasting. Hierop aansluitend wordt delegatie verleend aan de Raad van
Bestuur van Veneco om te beslissen in functie van het bekomen resultaat bij de DVB
of, bij gebreke daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het
controlekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee
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jaarrekeningen en de verwerking van het resultaat als definitief goedgekeurd dient te
worden beschouwd en dient te worden neergelegd.
Art. 4:

De heer Willy Van Hove, schepen, wonende te Ten Edestraat 25, 9890 Gavere, aan te
duiden als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging Veneco die plaatsvindt op 12 juni 2018.

Art. 5:

Mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, wonende te Nijverheidsstraat 59, 9890 Gavere, aan
te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco die plaatsvindt op 12 juni
2018.

Art. 6:

Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Gavere, die zal deelnemen aan de
jaarvergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco het mandaat te geven
om:
-

Art. 7:

Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in
geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen
beraadslagen.

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 Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.

4. Intergemeentelijke samenwerking – Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) – kennisname agenda algemene vergadering van 13
juni 2018.
DE GEMEENTERAAD,
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 de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de statuten van de I.V.M. en in het bijzonder op artikel 30bis;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2018 waarbij de heer Dieter De
Mets als vertegenwoordiger en de heer Eddy Van Hijfte als plaatsvervangend
vertegenwoordiger werden aangeduid deel te nemen aan de algemene vergadering van IVM
voor de duurtijd van de huidige legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van IVM van 19 april 2018 inzake de uitnodiging tot de
algemene vergadering van 13 juni 2018 met de agenda en de informatie betreffende de
agendapunten, behalve agendapunt 3;
Gelet op de agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging
in 2017 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers;
Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2017;
Verslag van de commissaris;
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2017;
Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
Verlenen van kwijting aan de commissaris;
Varia.

Gelet op het aangetekend schrijven van IVM van 7 mei 2018 inzake de informatie betreffende
agendapunt 3 (verslag commissaris);
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
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BESLUIT:
Art. 1:

Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 13
juni 2018 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Verslag van het directiecomité over de werking van de
intergemeentelijke vereniging in 2017 met inbegrip van de
belangrijke actuele dossiers.
Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2017.
Verslag van de commissaris.
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2017.
Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
Verlenen van kwijting aan de commissaris.
Varia.

Art. 2:

De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te
mandateren om op de algemene vergadering van IVM van 13 juni 2018 zijn stemgedrag
af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake
onderhavige aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda.
De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de
gemeente beschikt, zijnde 12.529 stemmen.

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.

5. Intergemeentelijke samenwerking – Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening
in Vlaanderen (IMWV) – kennisname agenda en aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervanger algemene vergadering 19 juni 2018.
DE GEMEENTERAAD,
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 de intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder artikel 44;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 waarbij de heer Paul Carion, voorzitter
van de gemeenteraad, als vertegenwoordiger en de heer Dieter De Mets, schepen, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid voor de huidige legislatuur;
Gelet op het schrijven van de Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in
Vlaanderen (IMWV) van 27 april 2018 betreffende de uitnodiging voor de algemene
vergadering op 19 juni 2018 met volgende agenda:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris
3. A. goedkeuring van de jaarrekening 2017
B. goedkeuring van de analytische resultatenrekening 2017
C. goedkeuring van de voorgestelde winstdeling 2017
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
6. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
7. Varia en mededelingen
Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken;
Gelet op het schrijven van de Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in
Vlaanderen (IMWV) van 8 mei 2018 met als bijlage het verslag van de commissaris-revisor;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
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Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda van IMWV die zal behandeld worden op de algemene
vergadering van 19 juni 2018 en zijn goedkeuring te hechten aan de punten die dit
vereisen.

Art. 2:

De afgevaardigde van de gemeente, die bij aanvang van de legislatuur werd
gemachtigd, Paul Carion, voorzitter van de gemeenteraad, wonende te Palmstraat 8,
9890 Gavere als vertegenwoordiger te bevestigen.

Art. 3:

De afgevaardigde van de gemeente, gemachtigd per gemeenteraadsbesluit van 26
maart 2018, Dieter De Mets, schepen, wonende te Veldstraat 29, 9890 Gavere als
plaatsvervangend vertegenwoordiger te bevestigen.

Art. 4:

De vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen
aan de algemene vergadering op 19 juni 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige
aangelegenheid.

Art. 5:

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 IMVW, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent of op
intercommunaalbeheer@farys.be.

6. Intergemeentelijke samenwerking – Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
(TMVS) – kennisname agenda algemene vergadering van 20 juni 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 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 waarbij de heer Willy Van Hove,
schepen, werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger en de heer Jacques Dezutter,
gemeenteraadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op het feit dat gemeente Gavere aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 20 juni 2018,
waarin de agenda werd meegedeeld:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. A. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
B. Goedkeuring van de voorgestelde winstdeling over het boekjaar 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
4. Verslagen van de commissaris-revisor
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge
toetredingen
6. Statutaire benoemingen
7. Varia en mededelingen
Gelet op de stavingsstukken;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
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Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda van TMVS dv die zal behandeld worden op de
algemene vergadering van 20 juni 2018 en zijn goedkeuring te hechten aan de punten
die dit vereisen.

Art. 2:

De vertegenwoordiger en/ of zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen
aan de algemene vergadering van TMVS dv op 20 juni 2018 op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden
inzake onderhavige aangelegenheid.

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 TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.

7. Intergemeentelijke samenwerking – Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen
voor Watervoorziening (TMVW) – kennisname agenda en aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervanger algemene vergadering 22 juni 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 42;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 houdende aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van TMVW van 2 mei 2018 waarbij wordt meegedeeld dat er slechts één
effectieve vertegenwoordiger en één plaatsvervanger dient te worden aangeduid voor
gemeente Gavere;
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij TMVW;
Gelet op de statuten van TMVW;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 8 mei 2018 voor de algemene vergadering van TMVW op 22
juni 2018 met volgende agenda:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolgde diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
3. Verslag van de Raad van Bestuur 2017;
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2017;
5. Verslagen van de commissaris-revisor;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
7. Benoemingen en aanstellingen;
8. Statutaire mededelingen;
Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken;
Overwegende dat de heer Luc Goemaere, raadslid, opmerkt dat er vandaag nog bijlagen
werden doorgestuurd; dat het op deze wijze niet mogelijk is om het dossier voor te bereiden;
Overwegende dat de heer Paul Carion, voorzitter, antwoordt dat de stukken pas vandaag
aankwamen op de gemeente en onmiddellijk werden doorgestuurd;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, meedeelt dat de vertraging het gevolg
is van een opmerking van de bedrijfsrevisor;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, opmerkt dat het zinvol zou zijn om het
dossier in bevattelijke taal samen te vatten voor de raadsleden; dat er aanzienlijk meer winst
is gemaakt;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, ervan overtuigd is dat de
commissiewerking de analyse van de voorgelegde dossiers zou kunnen verbeteren; dat de
winst niet zomaar in de tarieven kan doorgerekend worden omdat de tarieven door de
overheid worden vastgelegd;
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Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda van TMVW die zal behandeld worden op de algemene
vergadering van 22 juni 2018 en zijn goedkeuring te hechten aan de punten die dit
vereisen.

Art. 2:

De heer Paul Carion, voorzitter, wonende te Palmstraat 8, 9890 Gavere, te bevestigen
als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW.

Art. 3:

De heer Stany Schamp, raadslid, wonende te Steenweg 61, 9890 Gavere, te bevestigen
als plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW.

Art. 4:

De vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen
aan de algemene vergadering van TMVW op 22 juni 2018 op te dragen zijn stemgedrag
af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake
onderhavige aangelegenheid.

Art. 5:

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 TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.

8. Intergemeentelijke samenwerking – Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit
van het Westen (Gaselwest) – kennisname verslag van de bestuurder.
DE GEMEENTERAAD,
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 de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het verslag inzake uitoefening van het mandaat als bestuurder bij de intercommunale
maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest);
Overwegende dat de bestuurders twee keer per jaar verslag moeten uitbrengen aan de
gemeenteraad over de werking van de intercommunale;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het verslag van de bestuurder bij de intercommunale
maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest).

Art. 2:

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

9. Intergemeentelijke samenwerking – Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit
van het Westen (Gaselwest) – kennisname agenda algemene vergadering van 25 juni 2018
en goedkeuren statutenwijziging.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder artikel 44;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 waarbij mevrouw Tanja Eeckhout als
vertegenwoordiger en de heer Dieter De Mets als plaatsvervangend vertegenwoordiger
werden aangeduid voor de huidige legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van 27 maart 2018 waarbij onze gemeente wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Gaselwest op 25 juni 2018;
Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken;
Overwegende dat de statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder
Gaselwest (met uitzondering van PBE) de datum van 9 november 2019 vermelden als
einddatum;
Overwegende dat artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur de mogelijkheid voorziet
voor de opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden
aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene
vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de
einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019; dat de
beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig
verslag dat de noodzakelijkheid aantoont; dat de Vlaamse regering bij gemotiveerd besluit kan
instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
Overwegende dat de bestuursorganen uiterlijk op 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en het risico bestaat dat er op een korte
tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden; dat er
voorgesteld wordt om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de
inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen; dat deze aanpassing
niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking ondersteunt, maar door
een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bijdraagt tot de uniformiteit van de
verlengde duurtijd;
Overwegende dat er overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22
december 2017 tevens wordt voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging
met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037;
Overwegende dat deze nieuwe einddatum voor alle opdrachthoudende verenigingen geldt,
distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep, en is gebaseerd op deze van
PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019;
Overwegende dat het voorstel tot verlenging uitsluitend gericht is aan de 55 Vlaamse
deelnemende gemeenten;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 35 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking (artikel 423 van het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017) op
verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat
het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende
gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging kan beslissen met een drievierde
meerderheid van het aantal stemmen; dat de gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor
worden genomen, bij het verslag van de algemene vergadering worden gevoegd en zijn
gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek
als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen; dat uiterlijk 90 dagen vόόr de
algemene vergadering die beslist over de verlenging de agenda door de raad van bestuur aan
alle deelnemers wordt toegezonden; dat de deelnemers die niet willen verlengen, daartoe niet
verplicht kunnen worden en houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende
vereniging; dat ze vooraf hun beslissing daartoe voorleggen, die wordt gevoegd bij het verslag
van de algemene vergadering; dat deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of
hun beslissing mee te delen, geacht worden verder deel uit te maken van de
opdrachthoudende vereniging;
Overwegende dat het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen dat de
Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan
voor de volgende zes jaar; dat deze documenten samen de motiveringselementen bevatten in
functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel;
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Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere
domeinen:
aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba
en Infrax cvba en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten met inwerkingtreding
op 1 juli 2018 :
o naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
o doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
o introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en
(kabel)netwerken;
o regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018
over de verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
o winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
o vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
o actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
-

aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met
principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019 :
o aantal leden van de raad van bestuur;
o genderbepaling;
o mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
o inlassing opstelling code goed bestuur;
o mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van
gemeen-telijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;

Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, van de gehele operatie weinig begrijpt en
verzoekt om een toelichting;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, meedeelt dat er door fusie gestreefd
wordt naar een goedkopere en gecoördineerde aanpak van toekomstige uitdagingen, zoals
digitalisering, slimme netten, slimme meters, …; dat het op termijn de ambitie is om de
tarieven uit te middelen of te uniformiseren; dat enkel de werkmaatschappijen fusioneren; dat
de individuele distributienetbeheerders blijven bestaan;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 25 juni 2018:
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Gaselwest, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van
het decreet over lokaal bestuur;
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1
april 2019 tot 29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten
deelnemen, met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het
ondernemingsplan 2019-2024;
3. Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van
artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van
het doel;
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen;
4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende
voorwaarden;
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en
met 4 bij authentieke akte vast te stellen;
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging
van participatie van Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System
Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
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7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2017;
8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels);
9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2017;
10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels);
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017;
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met
betrekking tot het boekjaar 2017;
13. Statutaire benoemingen;
14. Statutaire mededelingen.
Art. 2:

-

-

Een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige
statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 9
november 2019 naar 1 april 2019 (*);
Een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 1 april 2019 tot en met 29 maart
2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Gaselwest te
verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die
bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdracht-houdende vereniging Gaselwest;

(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603
van het decreet over het lokaal bestuur;
Art. 3:

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 25 juni 2018 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;

Art. 4:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdfversie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.

10. Brandweer – hulpverleningszone Centrum – kennisname agenda provinciaal raadgevend
comité van 4 juni 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 42;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en in het bijzonder op
artikels 14 en 15;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 maart 2008 en latere wijzigingen en in het bijzonder op
artikel 3 § 2 houdende dat minstens de helft van de leden aanwezig moet zijn om geldig te
kunnen beraadslagen;
Gelet op het arrest van de Raad van State van 23 september 2011 (n°215.302) waaruit blijkt
dat met ‘het advies van de autoriteiten’, de gemeenteraden worden bedoeld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2018 waarbij de gemeente Nevele de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 waarbij de stad Deinze kennis neemt
van de beslissing van Nevele om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Overwegende dat deze gemeenten vanaf 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente Deinze;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2018 waarbij de gemeente Waarschoot de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2018 waarbij de gemeente Zomergem de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 waarbij de gemeente Lovendegem de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Overwegende dat deze gemeenten vanaf 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente Lievegem;
Gelet op de uitnodiging voor het provinciaal raadgevend comité van 4 juni 2018;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 14 van de Wet, de Koning de territoriale afbakening
van de zones bepaalt, op voorstel van het provinciaal raadgevend comité van de zones, na
overleg in de Ministerraad;
Overwegende dat dit provinciaal raadgevend comité van de zones is samengesteld uit alle
burgemeesters van de provincie en wordt voorgezeten door de gouverneur;
Overwegende dat dit comité het advies inwint van de autoriteiten van de verschillende
gemeenten van de provincie en op basis hiervan een advies aan de Koning formuleert;
Overwegende dat de gemeente Gavere sedert 1 januari 2015 samen met 17 andere steden en
gemeenten de hulpverleningszone Centrum vormt;
Overwegende dat er een advies moet verleend worden over de fusie van Deinze en Nevele
(Deinze) en Waarschoot, Zomergem en Lovendegem (Lievegem) die verklaard hebben te
willen aansluiten bij hulpverleningszone Centrum;
BESLUIT: eenparig
Art. 2:

Akte te nemen van de intentieverklaringen van de ‘nieuwe’ gemeenten Deinze en
Lievegem om vanaf 1 januari 2019 toe treden tot de hulpverleningszone Centrum.

Art. 3:

Dit voorstel gunstig te adviseren en de burgemeester te mandateren om hierover te
stemmen in het Provinciaal Raadgevend Comité van Oost-Vlaanderen.

Art. 4:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de federale
dienst gouverneur O.-Vl. via brandweer.ovl@ibz.fgov.be.

11. Brandweer – gewijzigde gemeentelijke dotaties aan hulpverleningszone Centrum 2018 –
vaststellen.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 42 §1;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en in het bijzonder op de
artikelen 67 en 68;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 betreffende goedkeuring van de
financiële verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie aan brandweerzone Centrum;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 houdende vaststelling van de
gemeentelijke dotaties aan hulpverleningszone Centrum 2018;
Gelet op de beslissing van het zonecollege van 25 april 2018 houdende de goedkeuring van
het ontwerp van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2018;
Overwegende dat de gemeente Gavere sedert 1 januari 2015 samen met 17 andere steden en
gemeenten de hulpverleningszone Centrum vormt; dat deze hulpverleningszone door de
gemeenten wordt medegefinancierd met een exploitatie- en een investeringsdotatie;
Overwegende dat de zoneraad van Hulpverleningszone Centrum op 16 oktober 2017 de
begroting voor het dienstjaar 2018 heeft goedgekeurd met volgende opgenomen dotaties
vanwege de gemeente Gavere:
voor exploitatie: 367.439,41 euro, en,
voor investeringen: 40.540,40 euro;
Overwegende dat net als vorig jaar de initiële begroting van de hulpverleningszone wordt
bijgestuurd via een begrotingswijziging; dat er algemeen beschouwd een verschuiving
plaatsvindt van de exploitatie- naar de investeringsdotatie; dat er voor de gemeenten die
roerende goederen hebben ingebracht in de hulpverleningszone een tweede compensatie
wordt voorzien dewelke in mindering wordt gebracht van de exploitatiedotatie 2018 van de
betrokken gemeente; dat deze compensatie 2018 voor de gemeente Gavere € 300.214,70
bedraagt;
Overwegende dat in functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de
gemeenten aanvaarde verdeelsleutel volgende dotaties ten laste van de gemeente Gavere zijn
opgenomen in het ontwerp van de begrotingswijziging 2018 van de Hulpverleningszone
Centrum:
voor exploitatie: 68.143,13 euro, en,
voor investeringen: 35.517,70 euro;
Overwegende dat de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voorziet dat de
betrokken gemeenteraden de dotaties aan hulpverleningszones goedkeuren alvorens de
zoneraad de begrotingswijziging kan vaststellen;
Overwegende dat de definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2018 door de
zoneraad is gepland op 27 juni 2018;
Overwegende dat de goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de
begrotingswijziging uitvoerbaar zou zijn; dat het bestuurlijk toezicht daarom een afschrift van
de gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone dient te ontvangen om de
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2018 definitief te kunnen goedkeuren;
Overwegende dat beide gewijzigde dotaties 2018 worden opgenomen in de eerstvolgende
gemeentelijke meerjarenplanaanpassing en budgetwijziging 2018;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, toelicht dat de daling van de
exploitatietoelage het gevolg is van de 2e afrekening van het ingebrachte materiaal;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De dotatie van de gemeente Gavere aan de hulpverleningszone Centrum voor het
dienstjaar 2018 wordt vastgesteld op het bedrag van € 68.143,13 en opgenomen op
beleidsitem 0410-00 en algemene rekening 649300 “toelagen aan andere
overheidsinstellingen” van het gemeentebudget 2018.

Art. 2:

De buitengewone dotatie van de gemeente Gavere aan de hulpverleningszone Centrum
voor het dienstjaar 2018 wordt vastgesteld op het bedrag van € 35.517,70 en
opgenomen op beleidsitem 0410-00 en algemene rekening 664300 “toegestane
investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen” van het gemeentebudget
2018.

Art. 3:

De beide kredieten worden opgenomen in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing
en de budgetwijziging 2018.
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Art. 4:

Een voor eensluidend afschrift van dit besluit te bezorgen aan de Hulpverleningszone
Centrum, Roggestraat 70 te 9000 Gent en aan de toezichthoudende overheid, Federale
diensten van de gouverneur, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.

12. Eredienst – kerkfabriek Sint Martinus Asper – advies jaarrekening 2017.
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 artikel 55 § 2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek SintMartinus Asper - goedkeuren meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 houdende kerkfabriek Sint-Martinus
Asper - kennisname budget 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 houdende kerkfabriek SintMartinus Asper - advies rekening 2016;
Overwegende dat de rekening over het boekjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus Asper
door de kerkraad werd vastgesteld op 18 januari 2018;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur de rekeningen moet indienen bij de gemeente vóór
1 mei 2018;
Overwegende dat de gemeente over 50 dagen beschikt om advies uit te brengen; dat de
rekening vervolgens aan de gouverneur ter goedkeuring wordt voorgelegd; dat de rekening
ontvangen werd op 18 april 2018; dat dus uiterlijk op 7 juni 2018 advies dient uitgebracht te
worden;
Overwegende dat de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus Asper afsluit met een
batig saldo van € 7.426,85 op exploitatie en een saldo van € 0,00 op investeringen;
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2017 in overeenstemming is
met de stand van de financiële rekeningen op 31 december 2017;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-MartinusAsper.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de kerkfabriek, het centraal
kerkbestuur en aan de provinciegouverneur.

13. Eredienst – kerkfabriek Sint Bavo Baaigem – advies jaarrekening 2017.
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 artikel 55 § 2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek Sint-BavoBaaigem - goedkeuren meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 houdende kerkfabriek Sint-BavoBaaigem - kennisname budget 2017;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 houdende kerkfabriek Sint-BavoBaaigem – advies rekening 2016;
Overwegende dat de rekening over het boekjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Bavo-Baaigem
door de kerkraad werd vastgesteld op 18 maart 2018;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur de rekeningen moet indienen bij de gemeente vóór
1 mei 2018;
Overwegende dat de gemeente over 50 dagen beschikt om advies uit te brengen; dat de
rekening vervolgens aan de gouverneur ter goedkeuring wordt voorgelegd; dat de rekening
ontvangen werd op 18 april 2018; dat dus uiterlijk op 7 juni 2018 advies dient uitgebracht te
worden;
Overwegende dat de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Bavo-Baaigem afsluit met een
batig saldo van € 8.154,05 op exploitatie en een tekort van € -6.312,36 op investeringen;
Overwegende dat deze resultaten niet overeenstemmen met de gegevens in de
coördinatietabel van de jaarrekeningen 2017 van alle kerkfabrieken;
Overwegende dat in de ingediende rekening 2017 ten onrechte exploitatie-uitgaven bij
investeringsuitgaven werden geboekt; dat na correctie het batig saldo € 8.038,03 op
exploitatie en een tekort van € -6.196,34 op investeringen zou moeten bedragen;
Overwegende dat het negatief resultaat op investeringen reeds wordt overgedragen sinds
2015; dat er nog steeds geen investeringsfiches zijn opgemaakt; dat deze fiches verplichte
bijlagen zijn bij de jaarrekening en budgetten;
Overwegende dat op 22 mei 2018 een verbeterde (doch niet-ongetekende) versie van de
jaarrekening werd ingediend; dat deze versie van de jaarrekening overeenstemt met de
coördinatietabel van het centraal kerkbestuur; dat het investeringstekort echter nog steeds
€ -6.196,34 bedraagt;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Ongunstig advies te verlenen aan de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-BavoBaaigem.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de kerkfabriek, het centraal
kerkbestuur en aan de provinciegouverneur.

14. Eredienst – kerkfabriek Sint Petrus Dikkelvenne – advies jaarrekening 2017.
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 artikel 55 § 2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek Sint-PetrusDikkelvenne -goedkeuren meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 houdende kerkfabriek Sint-PetrusDikkelvenne - kennisname budget 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 houdende kerkfabriek Sint-PetrusDikkelvenne - advies rekening 2016;
Overwegende dat de rekening over het boekjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-PetrusDikkelvenne door de kerkraad werd vastgesteld op 23 januari 2018;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur de rekeningen moet indienen bij de gemeente vóór
1 mei 2018;
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Overwegende dat de gemeente over 50 dagen beschikt om advies uit te brengen; dat de
rekening vervolgens aan de gouverneur ter goedkeuring wordt voorgelegd; dat de rekening
ontvangen werd op 18 april 2018; dat dus uiterlijk op 7 juni 2018 advies dient uitgebracht te
worden;
Overwegende dat de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus-Dikkelvenne afsluit met
een batig saldo van € 13.516,38 op exploitatie en een saldo van € 0 op investeringen;
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2017 in overeenstemming is
met de stand van de financiële rekeningen op 31 december 2017;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-PetrusDikkelvenne.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de kerkfabriek, het centraal
kerkbestuur en aan de provinciegouverneur.

15. Eredienst – kerkfabriek Sint Amandus Gavere – advies jaarrekening 2017.
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 artikel 55 § 2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek SintAmandus Gavere - goedkeuren meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 houdende kerkfabriek Sint-Amandus
Gavere - kennisname budget 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 houdende kerkfabriek SintAmandus Gavere - advies rekening 2016;
Overwegende dat de rekening over het boekjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Amandus
Gavere door de kerkraad werd vastgesteld op 22 februari 2018;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur de rekeningen moet indienen bij de gemeente vóór
1 mei 2018;
Overwegende dat de gemeente over 50 dagen beschikt om advies uit te brengen; dat de
rekening vervolgens aan de gouverneur ter goedkeuring wordt voorgelegd; dat de rekening
ontvangen werd op 18 april 2018; dat dus uiterlijk op 7 juni 2018 advies dient uitgebracht te
worden;
Overwegende dat de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Amandus Gavere afsluit met een
batig saldo van € 41.170,74 op exploitatie en een saldo van € 0 op investeringen;
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2017 in overeenstemming is
met de stand van de financiële rekeningen op 31 december 2017;
Overwegende dat de heer Wim Malfroot, raadslid, de aandacht vestigt op het hoge batig saldo;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, later een antwoord zal bezorgen;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Amandus
Gavere.
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Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de kerkfabriek, het centraal
kerkbestuur en aan de provinciegouverneur.

16. Eredienst – kerkfabriek Sint Pietersbanden Semmerzake – advies jaarrekening 2017.
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 artikel 55 § 2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek SintPietersbanden-Semmerzake - goedkeuren meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 houdende kerkfabriek SintPietersbanden-Semmerzake - kennisname budget 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 houdende kerkfabriek SintPietersbanden-Semmerzake - advies rekening 2016;
Overwegende dat de rekening over het boekjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-PietersbandenSemmerzake door de kerkraad werd vastgesteld op 27 februari 2018;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur de rekeningen moet indienen bij de gemeente vóór
1 mei 2018;
Overwegende dat de gemeente over 50 dagen beschikt om advies uit te brengen; dat de
rekening vervolgens aan de gouverneur ter goedkeuring wordt voorgelegd; dat de rekening
ontvangen werd op 18 april 2018; dat dus uiterlijk op 7 juni 2018 advies dient uitgebracht te
worden;
Overwegende dat de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden-Semmerzake
afsluit met een batig saldo van € 24.417,28 op exploitatie en een saldo van € 383,75 op
investeringen;
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2017 in overeenstemming is
met de stand van de financiële rekeningen op 31 december 2017;
Overwegende dat de heer Wim Malfroot, raadslid, de aandacht vestigt op het hoge batig saldo;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, later een antwoord zal bezorgen;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2017 van de kerkfabriek SintPietersbanden-Semmerzake.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de kerkfabriek, het centraal
kerkbestuur en aan de provinciegouverneur.

17. Eredienst – kerkfabriek Sint Martinus Vurste – advies jaarrekening 2017.
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 artikel 55 § 2;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek SintMartinus-Vurste - goedkeuren meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 houdende kerkfabriek Sint-MartinusVurste - kennisname budget 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 houdende kerkfabriek SintMartinus-Vurste - advies rekening 2016;
Overwegende dat de rekening over het boekjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus-Vurste
door de kerkraad werd vastgesteld op 23 januari 2018;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur de rekeningen moet indienen bij de gemeente vóór
1 mei 2018;
Overwegende dat de gemeente over 50 dagen beschikt om advies uit te brengen; dat de
rekening vervolgens aan de gouverneur ter goedkeuring wordt voorgelegd; dat de rekening
ontvangen werd op 18 april 2018; dat dus uiterlijk op 7 juni 2018 advies dient uitgebracht te
worden;
Overwegende dat de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus-Vurste afsluit met een
batig saldo van € 13.514,29 op exploitatie en een saldo van € 0 op investeringen;
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2017 in overeenstemming is
met de stand van de financiële rekeningen op 31 december 2017;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-MartinusVurste.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de kerkfabriek, het centraal
kerkbestuur en aan de provinciegouverneur.

18. Burgerzaken – onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen op het
grondgebied – vaststellen reglement inwendig bestuur.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder op artikel 119;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 42 §3, 186 en
187;
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen en in het bijzonder op artikel 12;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregister, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister en in het bijzonder op artikel 7 §5;
Gelet op de gecoördineerde algemene onderrichtingen betreffende het houden van de
bevolkingsregisters en in het bijzonder op afdeling II, deel II, punt 25 e.v.;
Gelet op de omzendbrief van 30 augustus 2013 met betrekking tot de aandachtspunten voor
een correcte registratie in de bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen van de
afvoering van ambtswege en de strijd tegen domiciliefraude;
Overwegende dat er een onderzoek naar de reële verblijfplaats wordt uitgevoerd door de
lokale overheid; dat dit onderzoek in beginsel wordt toevertrouwd aan de lokale politie;
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Overwegende dat voor een goede samenwerking tussen de lokale politie en het
gemeentebestuur hiertoe formele afspraken worden gemaakt betreffende de uitvoering van
het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen en gezinnen op het grondgebied
van de gemeente;
Overwegende dat in het jaar 2018 een instructie zal worden uitgestuurd door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken met daarin de verplichting een reglement van woonstvaststelling te
hebben;
Overwegende dat voor de lokale politie een eenduidige strategie met betrekking tot de
woonstcontrole voor de volledige politiezone Schelde-Leie gewenst is;
BESLUIT: eenparig
A. INSCHRIJVING NAAR AANLEIDING VAN EEN AANGIFTE VAN
VERBLIJFSVERANDERING
Art. 1:

Wanneer een persoon of een gezin heeft verklaard hun hoofdverblijf te hebben
gevestigd of gewijzigd op het grondgebied van de gemeente, gaat de lokale politie de
realiteit ervan na binnen de wettelijke termijn.

Art. 2:

De inspecteur van de lokale politie gaat ter plaatse de identiteit na van de aangevers,
de referentiepersoon en eventueel andere bewoners.
De inspecteur stelt een onderzoeksverslag op conform het model als bijlage (Annex
A).

Art. 3:

Indien het onderzoek naar de reële verblijfplaats geen voldoende elementen
oplevert om een besluit te trekken, moet een bijkomend onderzoek gedaan worden
en moet de betrokken persoon bewijselementen ter zake aanbrengen om zijn
inschrijving op het adres te staven.

Art. 4:

Bij een verzoek tot inschrijving van een niet-ontvoogde minderjarige dienen
verschillende bezoeken ter plaatse te gebeuren indien er een conflict bestaat tussen
de personen met het ouderlijk gezag. Deze bezoeken zijn gespreid over een langere
periode.

Art. 5:

Het college van burgemeester en schepenen kan bepaalde instellingen vrijstellen van
het woonstonderzoek en bijhorende modaliteiten vaststellen.
B. INSCHRIJVING VAN AMBTSWEGE

Art. 6:

Indien de lokale politie of het gemeentebestuur er kennis van heeft dat een persoon
of een gezin zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd zonder dit aan te geven, nodigt
het gemeentebestuur de betrokkene(n) uit om deze aangifte te doen.
Wanneer er geen gevolg gegeven wordt aan deze oproep, dan voert de inspecteur
een onderzoek ter plaatse uit. De inspecteur stelt een onderzoeksverslag op conform
het model als bijlage (Annex A).

Art. 7:

Er dienen minimum 3 onderzoeken te gebeuren op verschillende tijdstippen tenzij
betrokkene(n) akkoord is (zijn) om zich te domiciliëren op dit adres.

Art. 8:

Indien uit het onderzoek blijkt dat de personen of het gezin hun hoofdverblijfplaats
hebben op het adres zonder hiervan aangifte te doen, dan gaat het college van
burgemeester en schepenen over tot de inschrijving van ambtswege.

Art. 9:

Deze
gemotiveerde
beslissing
met
daarin
de
wettelijke
beroepsmogelijkheden, wordt hen per aangetekende brief betekend.

bepaalde

C. AFVOERING VAN AMBTSWEGE
Art. 10:

Indien een persoon zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd op een ander adres
zonder hiervan aangifte te doen en het gemeentebestuur slaagt er niet in de nieuwe
hoofdverblijfplaats op te sporen, dan voert het college van burgemeester en
schepenen de persoon van ambtswege af.
Deze afvoering gebeurt op basis van een verslag van de ambtenaar van de
burgerlijke stand. Dit verslag bevat een politieonderzoek en eventuele andere
bewijsstukken.
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De inspecteur stelt een grondig onderzoeksverslag conform het model als bijlage
(Annex B).
De inspecteur stelt alles in het werk om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen.
Art. 11:

Wanneer de procedure afvoering van ambtswege betrekking heeft op een
referentieadres bij het OCMW is geen politiecontrole vereist.

Art. 12:

Indien uit het onderzoek blijkt dat de personen of het gezin hun hoofdverblijfplaats
hebben op een ander adres in de gemeente zonder hiervan aangifte te doen, dan
gaat het college van burgemeester en schepenen over tot de inschrijving van
ambtswege.

Art. 13:

Wanneer de procedure afvoering van ambtswege de maximale termijn van 6
maanden bereikt, wordt door de inspecteur een laatste controle uitgevoerd na
opdracht van de dienst burgerzaken.
D. GERICHTE CONTROLE

Art. 14:

Op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen initiatief, kan de lokale politie
gerichte controles uitvoeren wanneer het vermoeden bestaat van fictieve
inschrijvingen,
niet-aangegeven
aanwezigheden
of
onregelmatigheden
in
gezinssamenstelling. Deze controle betreft alle bewoners van het gebouw.
De wijkinspecteur doet het nodige om wijzigingen of onregelmatigheden zo snel
mogelijk te melden aan het gemeentebestuur. Hij noteert zijn bevindingen in een
onderzoeksverslag.
Het onderzoeksverslag bevat minimaal volgende gegevens:
a. de data en de uren waarop de uitgevoerde controles hebben plaatsgevonden.
b. er dienen minimum 2 onderzoeken te gebeuren op verschillende tijdstippen.
Bij twijfel zijn meerdere onderzoeken noodzakelijk.
c.

een gedetailleerde beschrijving van de bezetting van het gebouw (indien
nodig).

d. vermelding van de personen die nog steeds op het adres staan ingeschreven
maar er niet langer hun hoofdverblijfplaats hebben. Dit met het oog op een
mogelijke afvoering van ambtswege.
e. vermelding van de personen die op het adres verblijven zonder inschrijving.
Dit met het oog op een mogelijke ambtshalve inschrijving.
f.

de gezinssamenstelling moet feitelijk worden gecontroleerd.

g. de conclusies van het onderzoek.
h. de datum waarop het verslag is opgesteld en de ondertekening van het
verslag.
i.
Art. 15:

h. de naam en de handtekening van de inspecteur die het onderzoek heeft
uitgevoerd.

Wanneer een persoon of een gezin heeft verklaard hun hoofdverblijf te vestigen in
het buitenland, gaat de lokale politie de realiteit ervan na.
De inspecteur stelt een onderzoeksverslag conform het model als bijlage (Annex A).
SLOTBEPALINGEN

Art. 16:

Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 01 juli 2018.

Art. 17:

Onderhavig reglement bekend te maken overeenkomstig de bepalingen van artikel
186 en 187 van het gemeentedecreet.

Art. 18:

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hoofdinspecteur van de
politiezone
Schelde-Leie, wijkpost Gavere.

19. Milieu - stedenbouwkundige verordeningen m.b.t. beplantingen en vergunningsplicht
reliëfwijziging – afschaffen.
DE GEMEENTERAAD,

74
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de stedenbouwkundige verordening m.b.t. beplantingen, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 7 juni 1993 en gewijzigd op 30 juni 2003;
Overwegende dat voormelde verordening tot doel had om het vellen van houtkanten,
houtwallen, hagen e.d., gelegen in de landelijke gebieden, aan een vergunningsplicht te
onderwerpen en er tevens over te waken dat maximaal inheemse plantsoorten worden
gebruikt voor aanplantingen;
Overwegende dat deze verordening op heden achterhaald is door de wetgeving op de
natuurvergunning;
Gelet op de stedenbouwkundige verordening m.b.t. vergunningsplicht reliëfwijziging,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 juni 1993 en gewijzigd op 28 april 1995;
Overwegende dat deze verordening tot doel had om de niet-vergunningsplichtige
reliëfwijzigingen vergunningsplichtig te maken voor de percelen gelegen binnen de perimeter
van de Scheldevallei (zoals cartografisch weergegeven);
Overwegende dat ook deze verordening achterhaald is, enerzijds door het BPA Scheldevallei
en anderzijds door artikel 4.2.1.4° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), welke
alle reliëfwijzigingen die de aard of de functie van het terrein wijzigen aan een
vergunningsplicht onderwerpt;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening dd.
08/05/2017;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke adviesraad milieu en natuur dd.
09/04/2018;
Overwegende dat het, in het kader van de administratieve vereenvoudiging, passend is om
deze verordeningen af te schaffen;
BESLUIT: eenparig
Art. 1

De stedenbouwkundige verordeningen m.b.t. beplantingen en vergunningsplicht
reliëfwijziging af te schaffen met onmiddellijke ingang.

20. Milieu – gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur – kennisname verslag van 9 april
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 milieu en natuur op 9 april
2018;
Gelet op bijgevoegd verslag van deze vergadering;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de vergadering van de gemeentelijke
adviesraad voor milieu en natuur van 9 april 2018.

21. Vrijetijd – uitleen van materialen – vaststellen reglement.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikel 42 §3, 186 en
187;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 8 april 2002 houdende reglement betreffende het
toekennen van ondersteuning in natura aan erkende culturele verenigingen en erkende
seniorenverenigingen in de gemeente Gavere;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2009 houdende erkenning van
verenigingen - vaststellen van reglement;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2010 houdende vaststellen reglement voor het
gebruik van gemeentelijke materialen;
Overwegende dat het gemeentebestuur een performante en kwaliteitsvolle uitleendienst wil
realiseren, is het noodzakelijk om een nieuw reglement voor de gemeentelijke uitleendienst
op te stellen;
Overwegende het positief advies van de gemeentelijke culturele raad van 01/03/2018 en de
adviesraad voor vrijetijdszaken van 15/03/2018;
BESLUIT: eenparig
DEFINITIES EN TOEPASSINGEBIED
Art. 1:

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onderscheid gemaakt tussen de
onderstaande categorieën van ontleners:
1. Interne organisatoren en gelijkgestelden:
a. gemeente & OCMW: diensten, adviesraden, overlegstructuren en
beheerscommissies;
b. worden gelijkgesteld met de interne organisatoren:
i. Gaverse onderwijsinstellingen
ii. erkende Gaverse verenigingen, instellingen en organisaties;
iii. externe organisatoren, indien het gaat om een activiteit i.s.m.
met de gemeente of het OCMW;
2. Externe organisatoren:
a. niet-erkende Gaverse verenigingen, instellingen en organisaties;
b. niet-Gaverse verenigingen, instellingen en organisaties;
c. particulieren: in zoverre het gaat over het organiseren van een nietcommerciële, publiektoegankelijke activiteit
3. Gemeenten: in geval van wederkerigheid.
UITLEENBARE MATERIALEN

Art. 2:

Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst vast van het materieel dat
door de ontleners kan ontleend worden.
Op deze lijst wordt ook aangeduid:
1. welke categorie ontleners, welk materiaal kan uitlenen;
2. welke materialen door de gemeentelijke diensten ter plaatse worden gebracht
en opgehaald en voor welke materialen de medewerking van de ontlener
vereist is, inclusief vermelding van het minimum vereiste aantal vrijwilligers;
UITLEENAANVRAAG

Art. 3:

De uitleenaanvraag moet schriftelijk gebeuren met het daartoe bestemde formulier. De
ontleners verklaren zich door ondertekening van het formulier akkoord met
onderhavig reglement.

Art. 4:

De aanvraag gebeurt ten vroegste 6 maanden en ten laatste 5 werkdagen vóór het
afhalen van de goederen. De aanvragen genieten voorrang in chronologische volgorde
van ontvangst.
UITLEENVOORWAARDEN

Art. 5:

Materieel wordt enkel uitgeleend op het grondgebied van de gemeente Gavere.
Interne organisatoren en gelijkgestelden kunnen gemotiveerd een uitzondering
aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.
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Art. 6:

Alle materialen, behoudens de uitzonderingen vermeld in artikel 7 en 8, worden door
de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht worden op de afgesproken plaats, dag en
uur.

Art. 7:

Materieel dat eigendom is van de gemeente wordt enkel maar door de gemeente
opgehaald en teruggebracht indien de aard van het materieel gemeentelijk vervoer
vereist omwille van technische- of veiligheidsredenen.
Uitzonderingen zijn enkel mogelijk voor:
-

Art. 8:

Materieel dat geen eigendom is van de gemeente wordt enkel door de gemeente
opgehaald en teruggebracht voor:
-

Art. 9:

gemeente & OCMW: diensten, adviesraden, overlegstructuren en
beheerscommissies;
activiteiten in samenwerking met gemeente & OCMW.

gemeente & OCMW: diensten, adviesraden, overlegstructuren en
beheerscommissies;
activiteiten in samenwerking met gemeente & OCMW.

Het ophalen en terugbrengen van materiaal gebeurt kosteloos voor interne
organisatoren en gelijkgestelden. Voor externe organisatoren kan het college van
burgemeester en schepenen een transportkost aanrekenen.

Art. 10: De inzet van gemeentepersoneel voor hulp bij het plaatsen of opbouwen van het
ontleend materieel wordt beperkt tot 2 personen en tot het materieel waarvoor
tussenkomst van gemeentelijk technisch personeel vereist is omwille van technischeof veiligheidsredenen.
Uitzonderingen zijn enkel mogelijk voor:
-

gemeente & OCMW: diensten, adviesraden, overlegstructuren en
beheerscommissies;
activiteiten in samenwerking met gemeente & OCMW.

Art. 11: Ontleend materiaal mag niet onderverhuurd of in bruikleen gegeven worden aan
derden.
Art. 12: Elke ontlener is verplicht het gemeentelogo of de tekst ‘met logistieke steun van de
gemeente Gavere’ op te nemen in al het promotiemateriaal.
UITLEENTERMIJN
Art. 13: De uitleentermijn bedraagt maximum de duurtijd van de activiteit aangevuld met 2
kalenderdagen. De totale uitleentermijn mag de 16 kalenderdagen niet overschrijden.
SCHADE EN VERANTWOORDELIJKHEID
Art. 14: Herstelbare schade
1. Beschadiging aan ontleend materiaal zal op kosten van de ontlener hersteld
worden.
2. De ontlener mag in geen enkel geval overgaan tot het zelf herstellen of laten
herstellen van de eventuele schade.
Onherstelbare schade, verlies en diefstal
3. Onherstelbaar beschadigde, verloren of gestolen goederen zullen op kosten van
de ontlener vervangen worden.
4. De ontlener wordt eigenaar van het onherstelbaar beschadigde goed.
Schade aan ander materieel
5. De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of
beschadiging van andere materialen, goederen en eigendommen door het
gebruik van materieel.
Art. 15: Bij het terugbrengen van het ontleende materiaal controleert de gemeente het
materiaal op eventuele beschadigingen.
De gemeente beschikt over vijf dagen, de dag van het terugbrengen niet meegerekend,
om de schade vast te stellen. Zij stelt de ontlener onmiddellijk in kennis van
vastgestelde schade.
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Art. 16: De ontlener verbindt er zich toe de gemeente onmiddellijk in kennis te stellen van
eventuele tekortkomingen bij het gebruik van het materiaal, ook indien de ontlener
hiervoor niet verantwoordelijk is.
Art. 17: Op het formulier wordt door de ontlener uitdrukkelijk de naam, het adres en de
handtekening van een verantwoordelijke vermeld. Deze laatste stelt zich persoonlijk
borg voor de naleving van artikel 14.
Indien de naam en/of handtekening van de verantwoordelijke op het
ontbreekt, wordt de persoon die het materiaal in ontvangst neemt
als
verantwoordelijke beschouwd.

formulier

Art. 18: De vergoeding is verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst van de
schuldvordering. Elke uitleen wordt opgeschort tot alle openstaande facturen zijn
voldaan.
SLOTBEPALINGEN
Art. 19: In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn beslist het college van
burgemeester en schepenen.
Art. 20: Het gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2010 houdende vaststellen reglement voor het
gebruik van gemeentelijke materialen wordt met ingang van heden opgeheven.
Art. 21: Onderhavig reglement treedt in werking op vandaag.
Art. 22: Onderhavig reglement bekend te maken overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Art. 23: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling vrijetijdszaken, de
gemeentelijke adviesraden, overlegstructuren en beheerscommissie en de Gaverse
onderwijsinstellingen.
22. Vrijetijd – gemeentelijke adviesraad voor vrijetijdszaken – kennisname 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 de gemeentelijke adviesraad voor vrijetijdszaken 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 de gemeentelijke
adviesraad voor vrijetijdszaken.

MONDELINGE VRAGEN
23. Mondelinge vragen.
a. Gemeenteraadslid Wim Malfroot: kan de bevolking ingelicht worden over de correcte
werkwijze voor de verwerking en aanlevering op het recyclagepark van door buxusmot
aangetaste planten? Zijn er reeds maatregelen ivm. buxusmot getroffen op het
recyclagepark?
College van burgemeester en schepenen: de informatie van IVM zal zo snel mogelijk
gedeeld worden via de gemeentelijke informatiekanalen.
b. Gemeenteraadslid Wim Malfroot: kan de zichtbaarheid van het stop-teken in de
Broeckstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Brandweerstraat, verbeterd worden?
College van burgemeester en schepenen: de stoplijn is recent nog herschilderd. De
opmerking wordt meegenomen.
c. Gemeenteraadslid Wim Malfroot: is het afficheren van de namen voor de vernieuwing
van een concessie niet strijdig met de privacywetgeving?
College van burgemeester en schepenen: de wetgeving op de begraafplaatsen schrijft
de affichering voor. De werkwijze zal afgetoetst worden met de GDPR-richtlijnen.
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d. Gemeenteraadslid Ankie D’Hollander: door wie wordt de verbalisant-handhaving
aangestuurd en gaat hij/zij actief op zoek naar overtredingen?
College van burgemeester en schepenen: de verbalisant treedt op op vraag van de
gemeente en gaat niet actief op zoek naar overtredingen.
e. Gemeenteraadslid Aline Dervaux: heeft een politieraadslid dezelfde rechten en plichten
als een gewone burger?
College van burgemeester en schepenen: ja.
f. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: wat zijn de bevindingen van de IVM-werkgroep over
het statiegeld?
College van burgemeester en schepenen: het statiegeld heeft voor- en nadelen. De
gemeente zal toetreden tot de statiegeldalliantie en daarbij de standpunten van IVM als
opmerking meegeven. De toetreding zal op de agenda van de gemeenteraad geplaatst
worden.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting,
De algemeen directeur

De voorzitter

Serge Ronsse

Paul Carion

