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GEMEENTERAADSZITTING 25 JUNI 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
Anna SARKISIAN

Raadsleden,

Wn. algemeen directeur.

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de openbare zitting.
1. Goedkeuren notulen van 28 mei 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 33;
Overwegende dat de heer Wim Malfroot, raadslid voorstelt om zijn volgende tussenkomsten
toe te voegen aan de notulen van 28 mei 2018:
-

2. Intergemeentelijke Samenwerking Westlede (IGS Westlede) – kennisname agenda
algemene vergadering 5 juni 2018 en goedkeuren statutenwijziging: “overwegende dat
er nergens meer met koffietafels te verdienen valt dan in het crematorium”;

-

23. Mondelinge vragen: “Zijn er reeds maatregelen ivm. buxusmot getroffen op het
recyclagepark?”

BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 mei 2018 goed te keuren.

AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
2. Eredienst – kerkfabriek Sint-Pietersbanden Semmerzake – goedkeuren wijziging
meerjarenplan 2014-2019/2 en kennisname budgetwijziging 2018/1.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder
op de artikelen 13, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22,23, 24, 25, 31, 36;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het
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besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek SintPietersbanden-Semmerzake – goedkeuren meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2015 houdende kerkfabriek SintPietersbanden-Semmerzake – goedkeuren meerjarenplanwijziging 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 houdende kerkfabriek SintPietersbanden-Semmerzake – kennisname budget 2018;
Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2018/1 en de toelichting in de bijgevoegde
beleidsnota;
Gelet op de toelichting in bijgevoegde beleidsnota dat de wijziging van de gemeentelijke
investeringstoelage in 2018 gevraagd wordt voor de installatie van een
bliksembeveiligingsinstallatie van het gebouw van de eredienst omdat de huidige installatie
niet meer voldoet aan de normen en werd afgekeurd;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage volgens het oorspronkelijk
meerjarenplan € 26.435,16 bedraagt; dat de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor
2018 € 15.115,24 bedraagt; dat de gemeentelijke exploitatietoelage in de budgetwijziging 1
2018 ongewijzigd blijft;
Overwegende dat de gemeentelijke investeringstoelage volgens het oorspronkelijk
meerjarenplan € 0 bedraagt; dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage in het
budget 2018 in overeenstemming is met het bedrag van het meerjarenplan; dat de
gemeentelijke investeringstoelage in de budgetwijziging 1 2018 stijgt met € 16.000;
Gelet op het advies van het bisdom dat ontvangen werd op 13 juni 2018;
Overwegende dat de budgetwijziging werd ingediend bij de gemeente op 15 mei 2018; dat de
termijn van 50 dagen waarover de gemeente beschikt om zich uit te spreken over deze
budgetwijziging eindigt op 4 juli 2018;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De meerjarenplanwijziging 2 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-PietersbandenSemmerzake goed te keuren en kennis te nemen van de budgetwijziging 1 2018.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het bisdom Gent, aan de
kerkfabriek Sint-Pietersbanden-Semmerzake, aan het centraal kerkbestuur en afdeling
interne zaken (dienst financiële organisatie.

3. Intergemeentelijke samenwerking – Gemeentelijke Holding NV (in vereffening)–
kennisname agenda algemene vergadering van 27 juni 2018 en bekrachtigen collegebesluit
van 11 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 schrijven van Gemeentelijke Holding nv (in vereffening) van 24 mei 2018
betreffende de uitnodiging voor de algemene vergadering op 27 juni 2018 met volgende
agenda:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars;
2. Bespreking van de jaarrekening 2017;
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3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over 2017 inclusief beschrijving
van de vooruitgang van de vereffening en de redenen waarom de vereffening nog niet
kon worden afgesloten;
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening;
5. Vraagstelling;
Gelet op het collegebesluit van 11 juni 2018 houdende Gemeentelijke Holding nv (in
vereffening) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering van 27
juni 2018;
Overwegende dat de agenda en de bijhorende stukken aangaande de algemene vergadering
van de gemeentelijke holding nv (in vereffening) ons op 24 mei 2018 hebben bereikt; dat dit
te laat was voor agendering op de gemeenteraad van 28 mei 2018; dat de volmacht
betreffende de vertegenwoordiging op de algemene vergadering uiterlijk op 20 juni 2018 moet
worden bezorgd aan de Gemeentelijke Holding nv (in vereffening);
Overwegende dat het belangrijk is dat de gemeente zijn belangen op de algemene vergadering
kan verdedigen; dat het college van burgemeester en schepenen daarom op 11 juni 2018 zelf
een beslissing genomen heeft;
Overwegende dat deze materie een bevoegdheid van de gemeenteraad betreft zodat een
bekrachtiging van dit besluit noodzakelijk is;
Gelet op de bijgevoegde stavingstukken;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, informeert naar de oorsprong van de
gerealiseerde winst van 132,5 mlj;
Overwegende dat de heer Willy Van Hove, schepen, verduidelijkt dat dit de beloofde
tussenkomst van de federale overheid betreft;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Gemeentelijke
Holding nv (in vereffening) van 27 juni 2018 en zijn goedkeuring te hechten aan de
agendapunten die dit vereisen.

Art. 2:

Het collegebesluit van 11 juni 2018 betreffende aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervanger algemene vergadering van 27 juni 2018 van de Gemeentelijke Holding
nv (in vereffening) te bekrachtigen.

Art. 3:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer kennis hiervan te verrichten aan de
Gemeentelijke Holding NV (in vereffening), Kunstlaan 56 B4C, 1000 Brussel.

4. Intergemeentelijke samenwerking – Zefier cvba – kennisname agenda en aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene vergadering van 28 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 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging bij brief van 3 mei 2018 tot de bijzondere algemene vergadering van
de cvba Zefier op 28 juni 2018 met volgende agenda:
1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017;
2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van
Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
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3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
gemeenten van Gaselwest DV;
4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december
2017;
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV;
7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017;
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017;
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen
in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV;
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.
Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken;
Overwegende dat de gemeente Gavere vennoot is van de cvba Zefier;
Overwegende dat de nieuwe holding cvba Zefier is opgericht naar aanleiding van opsplitsing
van Vlaamse financieringsverenigingen (o.a. Figga); dat alle participaties in milieuvriendelijke
energieprojecten daarbij overgedragen zijn aan de nieuwe holding;
Overwegende dat de algemene vergadering van 28 juni 2018 als doel heeft de goedkeuring
van de jaarrekeningen van de gesplitste financieringsverenigingen, afgesloten op 31
december 2017;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda van cvba Zefier die zal behandeld worden op de
algemene vergadering van 28 juni 2018 en zijn goedkeuring te hechten aan de punten
die dit vereisen:
1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017;
2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van
Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
gemeenten van Gaselwest DV;
4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
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5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december
2017;
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV;
7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017;
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017;
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen
in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale
voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV;
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.
Art. 2:

De heer Denis Dierick, burgemeester, wonende te Muntekouter 3, 9890 Gavere, aan te
duiden als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van
cvba Zefier op 28 juni 2018.

Art. 3:

De heer Willy Van Hove, schepen, wonende te Ten Edestraat 25, 9890 Gavere, aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergadering van cvba Zefier op 28 juni 2018.

Art. 4:

De vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen
aan de algemene vergadering van cvba Zefier 28 juni 2018 op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden
inzake onderhavige aangelegenheid.

Art. 5:

Voornoemde (plaatsvervangende) vertegenwoordiger kan met name in naam en voor
rekening van de gemeente Gavere:
- deelnemen aan alle beraadslagingen van de algemene vergadering, stemmen over de
agendapunten, amendementen aannemen of verwerpen, en amendementen indienen;
- verklaren (i) afstand te doen van de toepasselijke bijeenroepingsformaliteiten en –
termijnen, (ii) afstand te doen van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen van
de besluiten van de algemene vergadering wegens een eventueel vormgebrek en (iii)
bereid te zijn om over de agenda van de algemene vergadering te beraadslagen en te
beslissen;
- te dien einde, alle processen verbaal, aanwezigheidslijsten, overeenkomsten, aktes,
registers, volmachten, kennisgevingen, brieven, memoranda, verklaringen, certificaten
en alle overige documenten die nodig of nuttig zouden zijn met betrekking tot de
algemene vergadering, goedkeuren, ondertekenen en uitvoeren, op de wijze die de
(plaatsvervangende) volmachthouder geschikt acht; en
- in het algemeen, alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van
deze volmacht.

Art. 6:

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 cvba Zefier, Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel).

5. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn –jaarrekening 2017 – kennisname.
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DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op artikel 174 § 2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen,
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van
de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en
van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het OCMW-raadsbesluit van 16 mei 2018 houdende vaststelling van de jaarrekening
2017;
Overwegende dat de gemeente een getekend afschrift van het OCMW-raadsbesluit van 16 mei
2018 houdende vaststelling van de jaarrekening 2017 en een bijhorend exemplaar van de
jaarrekening 2017 ontving op 18 mei 2018;
Overwegende dat de OCMW-raad de jaarrekening uiterlijk op het einde van het 1e semester
van het daaropvolgend jaar tezelfdertijd aan de provinciegouverneur en de gemeenteraad
dient te verzenden; de gemeente beschikt vanaf de overzending over 50 dagen om zijn
opmerkingen aan de gouverneur kenbaar te maken; de gouverneur beschikt vanaf de
overzending over 300 dagen om de dienstjaarrekening goed te keuren;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie voor 2017 € 650.000 bedroeg; dat de jaarrekening
2017 van het OCMW volgende resultaten heeft:
Financiële toestand van de jaarrekening 2017:
resultaat op kasbasis:
autofinancieringsmarge:

€ 443.630,79
€ 38.525,28

Balans:
balanstotaal 2017:

€ 5.106.774,51

Staat van opbrengsten en kosten:
overschot van 2017:

€ 922.784,04

Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, stelt dat de staat van opbrengsten en kosten
922.784,04 euro bedraagt en wordt bereikt door de verkoop van activa; dat hij zich afvraagt
waarvoor deze middelen in de toekomst zullen worden aangewend;
Overwegende dat de heer Gilles Van Hende, voorzitter-schepen, verduidelijkt dat de verkochte
pachtgronden weinig jaarlijkse opbrengsten genereerden; dat de meeste middelen zullen
aangewend worden voor het project Markt;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, vraagt om een financieel overzicht tot op
heden betreffende de realisatie van het project Markt;
BESLUIT:
Art. 1:

Zonder opmerkingen kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van het OCMW
Gavere.

Art. 2:

Een afschrift van de beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken
(administratieve en financiële organisatie) en het OCMW Gavere.
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6. Financiën – jaarrekening 2017– vaststellen.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op
Titel IV Planning en financieel beheer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen,
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van
de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en
van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 betreffende de gemeenten, de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2012 houdende de vaststelling van de
beleidsdomeinen en de beleidsvelden;
Gelet op het collegebesluit van 28 april 2014 houdende bepaling waarderingsregels;
Overwegende dat de rekening van de gemeente Gavere voor het jaar 2017 ter vaststelling
wordt voorgelegd; dat de rekening werd opgemaakt door de financieel directeur en bestaat uit
een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen (met
name de balans en de staat van opbrengsten en kosten);
Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening minstens 14 dagen voor de vergadering
aan ieder raadslid werd bezorgd;
Gelet op bijgevoegd ontwerp van de jaarrekening 2017;
Gelet op de toelichting van de heer Jan Decock, financieel directeur;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, informeert naar een aantal kleine saldi op
investeringen; dat hij navraagt of de werken ‘Dwars door Gavere’ opgeleverd zijn; dat hij het
uitstellen van herstellingswerken aan Steenweg niet terecht vindt; dat het onderhoudsbudget
niet volledig benut wordt; dat de ontvangsten voor Legen Heirweg 370.000 euro bedragen en
het niet duidelijk is wanneer de rest te verwachten is;
Overwegende dat mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, duidt dat de saldi op investeringen
overgedragen worden totdat de eindfactuur is ontvangen is; dat het project ‘Dwars door
Gavere’ nog niet is opgeleverd; dat twee wegeniswerken tegelijk uitvoeren een grote impact
op mobiliteit zou hebben door omleidingen; dat er budget van 500.000 euro jaarlijks voorzien
wordt voor het wegenisonderhoud; dat het deel gereserveerd voor het onderhoud van
betonvakken overgedragen werd omdat deze werken niet in de winterperiode konden
uitgevoerd worden; dat voor Legen Heirweg 1.5 mlj subsidies binnengehaald werden op 2.5
mlj van de totale kost van het project en in 2018 zullen worden ontvangen;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, verduidelijkt dat het investeringsbudget
voor een grote deel voorzien is voor de werken ‘Dwars door Gavere’ en naargelang de
vordering van de werken overgedragen wordt naar het volgend boekjaar; dat alle geplande
investeringen uitgevoerd worden maar dat de timing verschuift; dat het bestuur tracht om de
exploitatiekosten onder controle te houden door te kiezen voor duurzame investeringen zoals
zonnepanelen;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, wijst op de stijgende personeelskost van 6 %
maar tegelijk opmerkt dat ook de kosten voor diensten uitgevoerd door derden stijgen en naar
de oorzaak hiervan informeert;
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Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, benadrukt dat naast de indexatie, de
kosten voor het onderwijzend personeel deel uitmaken van de stijging; dat er meer uren
ingericht werden; dat de werkingssubsidies voor deze uren aan de ontvangstenzijde
meegerekend moeten worden; dat de afweging tussen interne uitvoering of uitbesteding aan
de externe partners steeds opnieuw gemaakt wordt;
Overwegende dat de heer Gilles Van Hende, voorzitter – schepen, verwijst naar de
clusterindeling gemeenten van Belfius waarbij onze gemeente uitstekend scoort op
management en personeelsbeheer in vergelijking met buurgemeenten;
Overwegende dat Jef Vermaere, raadslid, een leverancierskrediet van 134 dagen te lang vindt;
dat hij vindt dat investeringsonderhoud gericht is op autowegdek en dat de gemeente een te
kleine eigen inspanning levert aan fietsinfrastructuur;
Overwegende dat mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, stelt dat in het begin van deze
legislatuur gekozen is om zich te concentreren op de fietsinfrastructuur in Vurste en
Semmerzake en in Baaigemstraat enkel de gevaarlijke punten onder handen te nemen; dat het
feit dat er subsidies zijn binnengehaald voor fietsinfrastructuur net positief is; dat er bij
benadering 1.530.000 euro aan fietspaden is besteed;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, stelt dat het onderhoud van kleine wegen
ook bijdraagt tot het welbevinden van fietsers;
Gaat over tot de mondelinge stemming over de agendapunt zelf: er nemen 22 raadsleden deel
aan de stemming en elk raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 21 ja-stemmen, 0 neen-stem en 1 onthoudingen (JV);
BESLUIT:
Art. 1:

De jaarrekening 2017 vast te stellen, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

Volgende resultaten van de jaarrekening worden goedgekeurd:
Financiële toestand van de jaarrekening 2017:
resultaat op kasbasis:

€ 4.383.253,77

autofinancieringsmarge:

€ 2.045.755,38

Balans:
balanstotaal 2017:

€ 58.777.723,98

Staat van opbrengsten en kosten:
overschot 2017:

€ 2.418.288,47

Art. 3:

Dit besluit te hechten aan de jaarrekening 2017.

Art. 4:

De jaarrekening 2017 wordt neergelegd op dienst financiële organisatie van het
administratief centrum waar iedereen er kennis van kan nemen.

Art. 5:

De jaarrekening 2017 met bijhorende bijlagen zal binnen de wettelijke termijnen
worden overgemaakt aan de Provinciegouverneur en aan het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Administratie Binnenlandse Bestuur en dit in de
voorgeschreven digitale vorm.

7. Milieu – statiegeldalliantie – toetreden.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in bijzonder op artikel 42 § 1;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 houdende voorstel tot aansluiting bij
de statiegeldalliantie;
Gelet op de bespreking in de collegawerkgroep van milieuambtenaren van IVM dd. 22 februari
2018 waarin volgend advies werd gestipuleerd : “Zonder toetreding tot de statiegeldalliantie
kan een lokaal bestuur ook een duidelijk signaal geven dat het zwerfvuilprobleem krachtdadig
moet worden aangepakt. Dit kan door aan de bevoegde overheden de wens kenbaar te maken
dat er alles aan moet worden gedaan om het zwerfvuilprobleem te doen stoppen; statiegeld is
daarom één van de mogelijke middelen om tot het gewenste resultaat te komen. De
collegagroep vindt daarnaast dat, als ‘statiegeld’ zou worden ingevoerd, ook het voorstel van
Fost Plus om over te gaan naar een veralgemeende huis-aan-huisinzameling van P+MD, moet
worden uitgewerkt ! De collegagroep begrijpt dat het voor IVM niet evident is om een
standpunt in te nemen, zonder IVM weet heeft van de standpunten die de lokale besturen
innemen (wat b.v. als er daar afwijkende standpunten zijn…), en adviseert derhalve om elke
gemeente/stad individueel te laten beslissen om al dan niet toe te treden tot de
statiegeldalliantie.”
Gelet op de bespreking van het agendapunt op de raad van bestuur van IVM op 20 maart
2018;
Overwegende dat door de raad van bestuur volgende bedenkingen worden gemaakt bij het
initiatief van de statiegeldalliantie :
-

-

-

-

Alle acties om het zwerfvuilprobleem in te perken worden toegejuicht;
Op vlak van 'handhaving' zijn er nog verbeteringen noodzakelijk;
De vergelijking met andere landen waar het statiegeldsysteem momenteel wordt
toegepast is niet vergelijkbaar
omdat de inzameling van kunststofverpakkingen op een andere manier verloopt dan in
België;
Door het Fost Plus-systeem scoort ons land goed inzake inzameling en recyclage van
kunststofverpakkingen;
Mocht de invoering van het statiegeldsysteem het inzamelsysteem van kunststoffen
zoals we op heden kennen, beïnvloeden, dan werpt dit een ander licht op de discussie
die niet door de statiegeldalliantie wordt beoordeeld in hun stellingen.
Een standpunt innemen 'pro statiegeld' is niet persé gekoppeld aan het blindelings
toetreden tot de Statiegeldalliantie;
opteren om toch te kiezen voor statiegeld (en tevens te pleiten voor het behoud van de
huis-aan-huisinzameling
van P+MD), zonder toe te treden tot de Statiegeldalliantie is
een even sterk signaal, en is binnen de schoot van
IVM als aanvaardbare optie
gesteld;
zonder toetreding tot de statiegeldalliantie kan een lokaal bestuur ook een duidelijk
signaal geven dat het zwerfvuilprobleem krachtdadig moet worden aangepakt;
statiegeld is één van de mogelijke middelen om tot minder zwerfvuil te komen maar is
zeker niet hét middel
als 'statiegeld' zou worden ingevoerd,moet ook het voorstel van Fost Plus om over te
gaan naar een veralgemeende huis-aan-huisinzameling van P+MD, worden
uitgewerkt!
het P+MD-project in Aalter (waarbij ook andere plastic verpakkingen mogen worden
meegegeven met het klassieke PMD) dat als voorbeeldproject geldt voor Vlaanderen
dient verder uitgewerkt te worden.
er dient over gewaakt dat als de financieel meest interessante stromen uit de PMD
worden gehaald, het P+MD project op termijn financieel niet oninteressant wordt voor
de sorteercentra en verwervers, want dat zou het gebruikscomfort voor de inwoners,
die juist goed ingeburgerd zijn in het project, enorm terugschroeven.
de statiegeldalliantie verwijst naar succesvolle ervaringen in het buitenland maar in
deze landen was er evenwel geen inzamelsysteem zoals in België (PMD inzameling) en
heeft het statiegeldproject er in die landen toe geleid om meer resultaat te boeken op
vlak van selectieve inzameling en recyclage.

Overwegende dat we er als lokale besturen en afvalintercommunales moeten over waken om
niet in een hard economisch verhaal verwikkeld te zitten omdat de meest interessante
verpakkingsstromen via statiegeld zouden worden ingezameld (blikjes, pet), terwijl de overige
stromen dan achterblijven zodat we niet met die 'minder interessante stromen' blijven zitten
en het voor Fost Plus zowel organisatorisch als financieel als logistiek niet meer interessant is
om die 'minder interessante' stromen in te blijven zamelen via de actuele 'huis aan huis'
inzamelingen;
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Overwegende dat het statiegeld-project de jarenlange ervaring met het Fost Plus project (en
de goede resultaten waarmee Vlaanderen graag en terecht uitpakt) niet op de helling mag
zetten zonder een duidelijk alternatief en wat dit precies betekent naar kostenbijdrage voor
de inwoners toe;
Overwegende dat het geen kwestie is van stelling te nemen 'pro statiegeld' of 'anti P+MDinzameling' maar wél een kwestie van een duidelijke duurzame visie los van sloganeske
acties;
Overwegende dat een globale aanpak nodig is dat op volgende pijlers steunt :
inzetten op preventie door invoering statiegeld;
overtreders vatten door meer handhavingsinitiatieven ;
goede sorteerders blijven aanmoedigen om meer verpakkingsplastics in te zamelen via
een P+MD-inzameling;
meer producentenverantwoordelijkheid inzake terugname van verpakkingsafval en
zowel organisatorische als financiële als logistieke ondersteuning voor het
zwerfvuilprobleem;
Overwegende dat dit signaal kan worden gegeven, zonder dat er formeel tot de
Statiegeldalliantie wordt toegetreden;
Overwegende dat in sommige gemeenten die deel uitmaken van IVM al over de stellingen van
de statiegeldalliantie werd gedebatteerd en standpunten zijn ingenomen;
Overwegende dat de raad van bestuur van IVM geen advies aanreikt, maar wel een signaal wil
geven voor een andere 'motietekst', die vertrekt vanuit een probleemoplossende benadering
voor zowel het zwerfvuildebat als het debat over inzameling van verpakkingsafval, waar IVM
resoluut heeft gekozen voor een veralgemening van het P+MD-project zoals op heden
succesvol wordt uitgevoerd in Aalter;
Overwegende dat dergelijk signaal ook door ons bestuur moet worden gegeven omdat dit een
duidelijke visie op lange termijn inhoudt en niet een eenzijdig standpunt inneemt zoals het nu
wordt voorgesteld;
Overwegende dat het aangewezen is dat ons bestuur een mail verstuurt naar de
statiegeldalliantie waarin ze haar respect voor het initiatief toont en pleit voor een
gecoördineerde aanpak met alle spelers op de verpakkingsmarkt én gebaseerd op volgende
globale aanpak :
inzetten op preventie door invoering statiegeld
overtreders vatten door meer handhavingsinitiatieven
goede sorteerders blijven aanmoedigen om meer verpakkingsplastics in te zamelen via
een P+MD-inzameling.
meer producentenverantwoordelijkheid inzake terugname van verpakkingsafval en
zowel organisatorische als financiële als logistieke ondersteuning voor het
zwerfvuilprobleem;
Gelet op het amendement voorgesteld door de heer Jef Vermaere, raadslid;
Overwegende dat hij de motivering omslachtig en onduidelijk vindt; dat hij voorstelt om de
motivering te beperken tot de essentie en dat de verslagen best als bijlage worden
toegevoegd; dat de sloganeske betiteling van de alliantie te gekleurd is;
Overwegende dat de heer Willy Van Hove, schepen, repliceert dat de adviezen van IVM en van
de milieu- en duurzaamheidsambtenaren op vraag van de heer Vermaere zelf zijn opgenomen;
dat iedereen ermee eens kan zijn dat de essentie is dat we gaan toetreden en alle adviezen
meenemen; dat hij wenst het origineel ontwerp te behouden;
Overwegende dat mevrouw Ankie D’Hollander, raadslid, is overtuigd dat de toetreding enkel
de burger op de kosten jaagt, dat zwerfvuil meer is dan blikjes alleen en werk wil maken van
andere initiatieven om zwerfvuil te verminderen;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, vindt dat er geen eenduidigheid is in het
standpunt van de raad van IVM; dat het principe gekopieerd wordt naar Vlaanderen maar niet
per se relevant is; dat er meer huiswerk nodig is om pro’s en contra’s ten opzichte van elkaar
af te wegen;
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Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, geen stemming wenst over het
amendement;
Gaat over tot de mondelinge stemming over het agendapunt zelf: er nemen 22 raadsleden deel
aan de stemming en elk raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 0 neen-stem en 9 onthoudingen (HL,
KH, WB, WM, LG, AD, ADH,NDS, BP);
BESLUIT:
Art. 1:

Toe te treden bij de statiegeldalliantie onder de voorwaarde dat volgende globale
aanpak wordt gehanteerd :
inzetten op preventie door invoering statiegeld;
overtreders vatten door meer handhavingsinitiatieven;
goede sorteerders blijven aanmoedigen om meer verpakkingsplastics in te
zamelen via een P+MD-inzameling;
meer producentenverantwoordelijkheid inzake terugname van verpakkingsafval
en zowel organisatorische als financiële als logistieke ondersteuning voor het
zwerfvuilprobleem.

Art. 2:

Afschrift van dit besluit toe te sturen naar de afvalintercommunale IVM ov.

8. Milieu – kaderovereenkomst energiediensten voor lokale besturen – goedkeuren addendum.
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 het gemeenteraadsbesluit van 6 september 2010 waarbij de kaderovereenkomst
tussen het Gemeentebestuur Gavere en Gaselwest, President Kennedypark 12 te 8500
Kortrijk, werd goedgekeurd;
Gelet op het schrijven van Eandis waarbij wij in kennis worden gesteld dat huidige
kaderovereenkomst vervalt op
1 juni 2018;
Gelet op bijgevoegd addendum die zorgt voor een verlenging van de kaderovereenkomst met
de netbeheerder;
Overwegende dat distributienetbeheerder Gaselwest, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle,
via Eandis een aanbod creëert inzake het organiseren van ondersteuningsactiviteiten gericht
op energiebesparing en van de daartoe dienende investeringen op niveau van (hernieuwbare)
energie en energie-efficiëntie;
Overwegende dat het gemeentebestuur via deze kaderovereenkomst een
beheersovereenkomst realiseert naar de distributienetbeheerder toe voor dit aanbod van
energiediensten;
Overwegende dat ons bestuur o.a. voor de projecten inzake isolatie, relighting en
stookplaatsrenovatie kan gebruik maken van de aangeboden diensten;
Overwegende dat deze samenwerking een meerwaarde betekent gezien de know-how die bij
de distributienetbeheerder zit m.b.t. energie-efficiëntie, het uitvoeren van audits en studies,
consultancy en projectaanpak;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Het addendum kaderovereenkomst tussen het gemeentebestuur Gavere en Gaselwest,
President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, goed te keuren, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen de in artikel 1 bedoelde
overeenkomst namens ons bestuur te ondertekenen.
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Art. 3:

Een afschrift van dit besluit en het addendum kaderovereenkomst terug te bezorgen
aan Eandis, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en de afdeling interne zaken –
dienst financiële organisatie.

9. Mobiliteit – gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit – kennisname
voorlopig verslag van 30 mei 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de vergadering van de gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit van
30 mei 2018;
Gelet op het verslag van deze vergadering;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de vergadering van de gemeentelijke
overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit van 30 mei 2018, zoals gezien in bijlage.

De voorzitter schorst de zitting.
Meester Wim Rasschaert geeft toelichting met betrekking tot agendapunt 10.
De voorzitter opent de zitting.
10. Sport - het ontwerpen en realiseren van een sporthal - kennisname selectieleidraad.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de studie (behoeftenonderzoek sportinfrastructuur) uitgevoerd door UGent, waaruit
blijkt dat er effectief behoefte is aan nieuwe, aangepaste indoor sportaccommodatie en dat
deze idealiter wordt gebouwd op de recreatieve zone langs de Sportdreef;
Gelet op het masterplan-inrichtingsplan voor de recreatieve zone Sportdreef, vastgesteld door
de gemeenteraad op 26 juni 2017;
Gelet op de algemene infosessie dd. 25 januari 2018 ivm de realisatie van een sporthal en
ontmoetingscentrum;
Gelet op het bilateraal overleg met de doelgroep-verenigingen op 20 en 21 februari ll;
Overwegende dat uit dit bilateraal overleg blijkt dat:

de niet-sportgerelateerde verenigingen, meer bepaald de fanfare en de senioren, geen
vragende partij zijn om een plaats in te nemen in een sport-en ontmoetingscentrum

de integratie van een jeugdhuis en squash-zaal niet evident zijn en derhalve in vraag
worden gesteld

er een duidelijke vraag is van de sportverenigingen om een voldoende ruime sporthal
te voorzien zodat elke sport op een degelijke wijze kan beoefend worden

er voldoende bergruimte moet voorzien worden in het gebouw
Overwegende dat op basis van deze conclusies een programma van eisen werd opgemaakt ifv
het bouwen van een sporthal en dat de optie om ook andere doelgroepen te integreren in het
gebouw wordt verlaten;
Overwegende dat voor een dergelijk project de procedure “design & build” (ontwerp en bouw)
heel wat voordelen biedt t.o.v. de klassieke aanbestedingsprocedure, meer bepaald:

ontwerp en bouwkost zijn reeds gekend
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bouwheerschap en eraan verbonden risico’s liggen bij de private partner
geïntegreerd ontwerp dat is overlegd met het bouwteam
maximaal vermijden van “meerwerken” door onprofessioneel gedrag van de
opdrachtnemer

Overwegende dat de mededingingsprocedure met onderhandeling (MMO) de meest
aangewezen procedure is, gemotiveerd als volgt:

de Opdracht betreft niet alleen het ontwerp en de constructie van een complexe en
ambitieuze nieuwbouw maar tevens de vaste inrichting ervan en de ruimtelijke
invulling ervan in de omgeving; een gezamenlijke denkoefening tussen de
respectievelijke inschrijvers en opdrachtgever moet kunnen leiden tot een gebouw dat
zich volledig inpast in haar omgeving én waarin de ambities van de opdrachtgever ten
volle en op kwalitatieve wijze worden bereikt;

tegelijkertijd dient er rekening te worden gehouden met logistieke relaties, oriëntatie,
functionaliteit en efficiëntie; de technische aspecten kunnen dan ook niet voldoende
worden beschreven in een gesloten opdrachtdocument op grond waarvan een
forfaitaire prijs kan worden bepaald (teneinde het gebouw optimaal te kunnen
afstemmen op de noden van de bezoeker en de gebruikers zal interactie tussen de
opdrachtgever en inschrijvers noodzakelijk zijn);

de opdracht betreft een complexe opdracht die bestaat uit verschillende
deelopdrachten die allemaal op elkaar zullen moeten worden afgestemd om tot één
geïntegreerd geheel te komen; een nieuw gebouw moet ontwikkeld worden,
geïntegreerd worden in de omgeving en later op een efficiënte en duurzame wijze
geëxploiteerd kunnen worden; de totaaloplossing mag onder geen enkel beding het
plafondbedrag overschrijden;

de opdracht houdt een veelheid in van verschillende prestaties waarvan op dit moment
nog niet alle keuzes vastliggen en die na een afweging nog moeten worden gemaakt in
functie van de budgettaire haalbaarheid. Het is dan ook onmogelijk een globale prijs op
voorhand vast te stellen, niettegenstaande een plafondprijs wordt gehanteerd van max.
€6.000.000 (bouw sporthal, vaste inrichting sporthal en erelonen-inclusief btw,
exclusief omgevingsaanleg);

voor onderhavige opdracht zijn dan ook een openbare of niet-openbare procedure niet
geschikt;

de prijs zal slechts definitief kunnen worden bepaald na het doorlopen van de
verschillende fasen van de procedure en dus na onderhandelingen met de betrokken
inschrijvers; het toewijzingsbedrag zal pas vastgelegd kunnen worden na gunning op
basis van de “best and final offer” van de voorkeursbieder;
Overwegende dat voormelde procedure (MMO) bestaat uit een selectiefase en een offerte- en
onderhandelingsfase;
Overwegende dat de selectiefase start met het publiceren van een oproep voor aanvragen tot
deelneming voor de opdracht “het ontwerpen en realiseren van een sporthal” op basis van een
selectieleidraad;
Overwegende dat een selectieleidraad een informatief document is dat geenszins enige vorm
van contractuele verbintenis doet ontstaan;
Gelet op bijgevoegde selectieleidraad;
Overwegende dat derhalve het dossier klaar is voor het opstarten van de procedure
(overheidsopdracht), doch dat het wenselijk is hiermee te wachten tot na de verkiezingen van
14 oktober a.s. en de opname van dit project als een actie met bijhorende kredieten in het
gemeentelijk doelstellingenbeleid;
Gelet op de toelichting van de heer Dirk Martens, schepen;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, vraagt om zijn mondelinge tussenkomst als
volgt integraal op te nemen in de notulen:
Laat mij vooreerst HEEL duidelijk zijn, Gavere durft/ N-VA zal – als zij deel uitmaken van
de meerderheid - zorgen voor een adequate sporthal; een heel duidelijk standpunt!
Wij zijn het echter absoluut oneens met de manier van aanpak van dit project door de
huidige meerderheid over de voorbije 5.5 jaar. Jarenlang wauwelen, diverse
(grootschalige) standpunten innemen en absoluut geen (correcte) info doorspelen aan
de bevoegde gemeenteraad.
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Inmiddels werden ook vele tienduizenden euro’s besteed aan diverse studiebureaus en
worden ‘begeleiders’ ingehuurd om de info aan de man te brengen, zoals ook nu gebeurt
bij monde van meester Rasschaert.
Conclusie: over al die jaren van besturen is er dus een compleet gebrek aan visie,
inschatting en zeker ook van daadkracht gebleken. Dit punt van de voorlaatste
gemeenteraadagenda is ingegeven door een puur politiek manoever om aan te tonen dat
men (schepen van sport) de voorbije legislatuur iets gepresteerd heeft. Men wil
simpelweg een ‘illusie’ wekken.
Wat is de situatie vandaag?
1. De gemeenteraad van Gavere heeft op geen enkel moment de formele beslissing
genomen om een nieuwe sporthal te bouwen
2. De huidige meerderheid heeft nagelaten om in het meerjarenplan 2014 - 2020 een
budget op te nemen voor een sporthal. We hebben nochtans uitdrukkelijk gevraagd
om zelfs een meerjarenplan voor de max. toegelaten 6 jaar naar voor te brengen. De
bestuursmeerderheid heeft dit geweigerd! Vandaag staat er voor een sporthal in
Gavere dus NUL euro gebudgetteerd.
3. De investering van een sporthal is 1 zaak, de operationele kosten een andere; er is
geen enkele duiding omtrent de operationele kosten, noch qua nutsvoorzieningen,
noch qua inbreng van personeel, …
(deze operationele kosten zullen heel gemakkelijk de 100 000 euro op jaarbasis
overschrijden), wat substantieel is tov een jaarlijkse geschatte aflossingskost van
330 000 [1%] à 360 000 euro [2 %] per jaar, indien het project dan al @ 6 M kan
gerealiseerd worden. De impact op de gemeentelijke financiën over de komende jaren
is dus helemaal niet ingeschat.
4. De sportverenigingen weten helemaal niet of ze al dan niet inkomsten gaan hebben
uit de exploitatie van de kantine in de sporthal; nochtans is dit van levensbelang voor
hun overleven. Diverse malen hebben wij naar de zienswijze en de beoogde aanpak
gevraagd – steeds geen antwoord!
5. Pas dit jaar realiseerde het bestuur zich blijkbaar dat er nog geen bodemonderzoek
had plaatsgevonden en in allerijl werd een budget goedgekeurd. Wat het resultaat is,
is ons onbekend.
6. In allerijl werd voor morgenavond een infosessie naar geïnteresseerden opgezet.
Gewoontegetrouw werden de gemeenteraadsleden NIET uitgenodigd.
Opmerkingen Selectieleidraad
 De toelichting is een kennisname, geen beslissing en waarbij een beslissing uitgesteld
wordt naar begin 2019 om deze leidraad goed te keuren. Dit is volksverlakkerij om de
burgers te doen geloven dat er sowieso een sporthal komt, dat dit dus beslist is, … wat
helemaal niet het geval is.
 Het is pure ‘window-dressing’, een eis van de CD&V naar de Open VLD om in dit verhaal
mee te gaan en om de bestaande coalitie CD&V en Open – VLD te bestendigen. Daarom
dit rookgordijn met de bedoeling aan de burger met de komende verkiezingen toch een
verhaal te kunnen ophangen.
 Wij zijn – samen met de goegemeente - in dit ganse project verwonderd dat dit het
finale resultaat is van een 5.5 jaar periode van ‘praten over’ … Wij moeten lezen in een
krantenartikel van vorige week dat:
o De Koninklijke Fanfare Sinte Cecilia géén vragende partij meer is, maar in ’t Eiland wil
blijven
o De seniorenraad géén vragende partij meer is, maar in ’t Eiland wil blijven
o Het niet evident is om de jeugd (De Barst) én de sqash onder te brengen in het
Sportcomplex
o KVLV Asper staat nog bij de potentiële ‘gebruikers’, maar heeft geen plan om te
verhuizen naar de nieuwe sporthal.
o Het nieuwe complex 6 000 000 euro zou kosten zonder één detail te kennen.
 Er dus alleen sprake is van de gekende indoor sportverenigingen om in het
sportcomplex hun gading te vinden
 Sinds enkele maanden weten we ook al dat de Gaverse Tennisclub wou blijven waar ze
nu hun accommodatie hebben. Nochtans zaten zij mee in het oorspronkelijke plan
 Nergens wordt overigens melding gemaakt van een paar ‘randeffecten’ die al dan niet
gepaard zullen gaan met de bouw van een sporthal op die locatie: voor zover wij weten
was met de club als voorwaarde afgesproken dat de ‘verhuis’ van KFC Gavere-Asper zou
gepaard gaan met de bouw van een nieuw kleedkamer- & sanitair blok in Asper. Ook
deze uitgave van méér dan 500 000 euro is niet gebudgetteerd en wordt ook niet
vermeld als onderdeel van.
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 Deze leidraad gaat uit van een Design & Build model - en sorry voor mijn sterk
vereenvoudigde conclusie – nl dat dit een ‘sleutel op de deur’ complex is. Dit is een
voorafname van een beslissing - die niet genomen is - dat dit de meest aangewezen
manier is om een sporthal te laten bouwen. Nochtans heeft het vorige bestuur en de
administratie van de gemeente met de goed gerealiseerde bouw van het NAC (zowel qua
concept, qua tijd als qua budget) dat zij een dergelijke realisatie aankan. Men zou
kunnen zeggen dat het niet-inschakelen van de huidige administratie-top door hen als
een kaakslag kan ervaren worden.
 De functionaliteit van een sporthal is immers een stuk minder complex dan de realisatie
van een administratief complex, met zijn looplijnen, interne organisatie, huisvesting van
diverse diensten met wisselend contact burger/ admin, de aansluiting aan een bestaand
gebouw, de integratie van de gemeente en het OCMW en de flexibiliteit naar de toekomst
toe. Meester Rasschaert heeft in zijn betoog daarstraks trouwens zelf gezegd dat de
design en opbouw van een sportzaal niet zo complex is.
Als ervaren en logisch denkend persoon concludeer ik dat de bouw van een sporthal met
veel minder van dergelijke zaken te maken heeft: geen huisvesting van, wat de zaal of
zalen is/ zijn is minder aan verandering onderhevig, rechttoe, rechtaan sanitair &
douches, idem voor een kantine … Voorbeelden genoeg trouwens rondom ons.
De hamvraag luidt: op wat baseert het huidig bestuur zich om af te wijken van een eigen
gemeentelijke aansturing en opvolging, die geen additionele tienduizenden euro’s zal
kosten voor de bouw van wat eigenlijk een vrij veel voorkomend ‘standaardproduct’ is.
 De toegelichte aanpak wordt straks wel toegepast voor de bouw van het nieuw
Politiekantoor voor de Politiezone Leie en Schelde, maar de noodzaak en verschillen
tussen het bouwen van een dergelijk kantoor en een sportzaal zijn enorm:
o Dat budget werd besproken, de grond aangekocht, het financieel effect voor de
gemeenten becijferd
o De functionele analyse van dat Politie-gebouw is uniek, zeer specifiek en werd met de
stakeholders serieus doorgesproken
o De implementatietabel werd nagekeken, gecontroleerd en finaal .
 Hoe komt het bestuur nu tot de aangehaalde 6 000 000 euro? Wanneer wordt daarvoor
een budget voorzien én voor de investeringen én voor de operationele kosten? Wat
gebeurt er als zou blijken dat er geen financieel evenwicht meer is?
 Hoe correct ingeschat is de vermelde implementatietijd? Om deze selectieleidraad
begin 2019 te laten goedkeuren is een budget nodig om een beslissing te kunnen nemen.
Is er een plan om via een budgetwijziging van het meerjarenplan juist na de
verkiezingen een budgetwijziging door te voeren? Het bestuur gaat toch zomaar geen 6
M euro + de jaarlijks weerkerende exploitatiekosten via een budgetwijziging verwerken,
nemen wij aan.
 Dit zou trouwens in strijd zijn met de omzendbrief van Minister Homans dd 6 oktober
2017, waarbij men ‘in het jaar van de verkiezingen de ‘nodige voorzichtigheid in acht
moet nemen’ en ’in extremis geen beslissingen kan nemen die het beleid van de nieuwe
raden de financiële situatie of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos
zouden verstoren’. Conclusie: opstarten met de leidraad begin 2019 is zo goed als
onmogelijk! Het verleden leert ons dat een nieuw geïnstalleerd bestuur minstens 9
maanden nodig heeft om keuzes te maken wat men met de beschikbare gelden
(prioritair) gaat aanpakken en daarop wordt dan het meerjarenplan geënt.
Onze Conclusie sluit aan bij wat we in het begin stelden:
 De gemeenteraad heeft nog nooit een formele beslissing genomen om een sporthal te
bouwen, noch is er een budget én qua investeringen én qua exploitatie goedgekeurd
 De procedure om te werken met een Design en Build aanpak moet het resultaat van een
gemeenteraadsbeslissing zijn na een gefundeerde overweging van andere mogelijke
manieren van aanpak.
 De sportclubs weten helemaal nog niet wat de consequenties voor hen zullen zijn voor
wat de inkomsten uit de kantine betreft.
 Dit punt op de agenda van een gemeenteraad plaatsen amper 3 maand vóór de
gemeenteraadsverkiezingen is puur politiek, puur electoraal georiënteerd.
 Gavere durft/ N-VA zal wel degelijk een volwaardige sporthal (laten) bouwen, maar het
ganse proces zal op een andere manier verlopen en ’t zal geen 5.5 jaar palaveren kosten.
Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, het gebrek aan financiële
transparantie aankaart en betreurt dat de oppositie niet betrokken werd;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, vindt dat de kar voor het paard gespannen
wordt; dat de kennisname een voorafname is op de beslissingen die nog moeten worden
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genomen; dat de plannen weinig uitgevoerd en doordacht zijn en het financieel plaatje niet
gekend is; dat de keuze voor formule design en build al gemaakt is;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van de selectieleidraad met bijlagen voor de opdracht “Het
ontwerpen en realiseren van een sporthal te Gavere”, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

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

11. Cultuur – beheersorgaan voor de bibliotheek – kennisname voorlopig verslag van 23 mei
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 beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek op 23 mei 2018;
Gelet op het verslag van de vergadering en het jaarverslag van de bibliotheek 2017 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 23 mei 2018;

Art. 2:

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

12. Jeugd – gemeentelijke adviesraad voor jeugd – kennisname voorlopig verslag van 31 mei
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 31 mei 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 31 mei 2018.

De heer Dieter De Mets, schepen, verlaat de zitting.
13. Onderwijs – gemeentelijke basisscholen “De Vierklaver” – vaststellen schoolreglement
(vervangen gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017).
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 42 § 3;
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Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs en in
het bijzonder op de artikelen 27, 28, 33, 37, 54 en 172 quinquies ;
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste
inschrijving en schoolreglement;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het
basisonderwijs;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs ;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017 houdende gemeentelijke basisschool De
Vierklaver – aanpassing schoolreglement;
Gelet op het overleg in de schoolraad van 5 juni 2018;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de
afsprakennota) goedgekeurd op 26 juni 2017 aan actualisatie toe is;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Het schoolreglement (inclusief afsprakennota) vast te stellen, zoals gezien in bijlage..

Art. 2:

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de afsprakennota wordt bij elke
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op
papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Art. 3:

Onderhavige beslissing vervangt het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017 houdende
gemeentelijke basisschool De Vierklaver – aanpassing schoolreglement.

14. Onderwijs – gemeentelijke basisscholen “De Vierklaver” – goedkeuren lestijdenpakket
schooljaar 2018-2019 met aanvraag lestijden ten laste van het schoolbestuur.
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 het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II;
Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs en in het bijzonder
op artikel 141 en volgende;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de procedure en de
modaliteiten inzake de lokale autonomie en inspraakregeling in de door de Vlaamse
Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen;
Gelet op de omzendbrief BaO/2000/5 van 22 juni 2000 betreffende overleg over de
aanwending van het lestijdenpakket;
Overwegende dat in de Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver A en in de Gemeentelijke
Basisschool De Vierklaver B/G/V de telling voor de organisatie van het schooljaar 2018-2019
plaats vond op 1 februari 2018;
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Overwegende dat in de Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver A in het kleuteronderwijs 116
lestijden + 4 SES lestijden = 120 lestijden kunnen ingericht worden op basis van de telling van
1 februari 2018;
Overwegende dat er een tekort is van 12 lestijden om met ingang van 1 januari 2019 een
volwaardige peuterklas en 1e kleuterklas te kunnen inrichten;
Overwegende dat in de Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver A in het lager onderwijs 204
lestijden + 4 SES lestijden + 1 additionele lestijd = 209 lestijden kunnen ingericht worden op
basis van de telling van 1 februari 2018;
Overwegende dat in de Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver BGV in het kleuteronderwijs
181 lestijden + 10 SES lestijden = 191 kunnen ingericht worden op basis van de telling van 1
februari 2018;
Overwegende dat er in de vestiging Baaigem en in de peuter en eerste kleuterklas van Gavere
zal gewerkt worden met combiklassen;
Overwegende dat de combiklas maximum 20 kleuters mag tellen; vanaf de 21ste kleuter
halftijds ontdubbelen;
Overwegende dat er in de Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver vestiging Baaigem een
tekort is van 8 lestijden bij de kleuters om 3 combiklassen te kunnen inrichten;
Overwegende dat in de Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver BGV in het lager onderwijs
329 lestijden + 17 SES lestijden = 346 kunnen ingericht worden op basis van de telling van 1
februari 2018;
Overwegende dat er in de vestiging Baaigem en Vurste in het lagere gewerkt wordt met
graadsklassen;
Overwegende dat de eerste graad maximum 23 leerlingen mag tellen en de tweede en derde
graad maximum 25 leerlingen; vanaf respectievelijk de 24e en de 26e leerling de graadsklas
gedeeltelijk ontdubbelen;
Overwegende dat er in de Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver vestiging Vurste 12
lestijden tekort zijn om 3 graadsklassen in te richten;
Overwegende dat er in de 2 scholen verschillende leerlingen met zorgnoden zijn;
Overwegende dat er nood is aan 12 lestijden zorg om deze leerlingen zo goed mogelijk te
begeleiden;
Overwegende dat er bijgevolg:
met ingang van 1 september 2018:
8 lestijden kleuter GBS De Vierklaver vestiging Baaigem
12 lestijden lager GBS De Vierklaver vestiging Vurste
met ingang van 1 januari 2019:
12 lestijden kleuter GBS De Vierklaver A
tekort zijn om in alle klassen volwaardig les te kunnen geven;
Gelet op het akkoord van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 3 mei 2018
waarop een consensus werd bereikt door de aanwezige leden voor de aanvraag van 8 lestijden
kleuteronderwijs, 12 lestijden lager onderwijs en 12 lestijden zorg ten laste van het
schoolbestuur met ingang van 1 september 2018;
Gelet op het akkoord van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 3 mei 2018
waarop een consensus werd bereikt door de aanwezige leden voor de aanvraag van 12 lestijden
kleuteronderwijs ten laste van het schoolbestuur met ingang van 1 januari 2019;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Het lestijdenpakket lager onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 goed te keuren.

Art. 2:

De aanvraag van:
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met ingang van 1 september 2018:
-

8 lestijden kleuter GBS De Vierklaver vestiging Baaigem

-

12 lestijden lager GBS De Vierklaver vestiging Vurste

met ingang van 1 januari 2019:
-

12 lestijden kleuter GBS De Vierklaver Asper

ten laste van het schoolbestuur goed te keuren.
Art. 3:

De aanvraag van 12 lestijden voor zorg, te presteren in het kleuter- of lager onderwijs,
ten laste van het schoolbestuur goed te keuren.

Art. 4:

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

15. Onderwijs – gemeentelijke basisscholen De Vierklaver – vaststellen capaciteit en
inschrijvingsperiode (vervangen gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018).
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in bijzonder op artikel 42 § 1;
Gelet op het decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan
het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht;
Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs en in het bijzonder
op artikel 37novies;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad en in het bijzonder op artikel 21;
Gelet op de omzendbrief BaO/2012/1 van 5 juni 2012 betreffende inschrijvingsrecht en
aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs en in het bijzonder op punt 3.5.;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 houdende gemeentelijke basisschool
De Vierklaver – vaststellen capaciteit en inschrijvingsperiode;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 houdende vaststellen schoolreglement;
Gelet op het overleg met de schoolraad van 3 mei 2018;
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en
vestigingsplaats moet bepalen;
Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats maximaal
wordt vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt (geen
pedagogische luxe);
Overwegende dat de bewegingsruimte per kind zowel in de klas, op de speelplaats als in de
refter niet in het gedrang komt;
Overwegende dat scholen die niet gelegen zijn in een werkingsgebied van een LOP kunnen
kiezen om niet met de dubbele contingentering te werken op voorwaarde dat ze geen
leerlingen weigeren;
Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch bepaalde
leerlingen kan inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 art. 37novies
§5);
Overwegende dat de capaciteit en het al dan niet hanteren van de dubbele contingentering
worden bepaald in functie van de inschrijvingen voor het daaropvolgende schooljaar;
Overwegende dat door een capaciteitsprobleem in sommige Gaverse scholen op niveau
flankerend onderwijs onderling werd overeengekomen dat de inschrijvingen in alle Gaverse
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scholen van het vrije en gemeentelijk net vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen vallen onder
een afgesproken inschrijvingsprocedure;
Overwegende dat er een containerklas is bijgeplaatst in Baaigem waardoor de capaciteit kan
opgetrokken worden;
Overwegende dat er nog slechts enkele beschikbare plaatsen zijn in de lagere afdeling in
Baaigem en toekomstgericht dit aantal ontoereikend is om het aantal instromende kleuters
een plaats te geven in de lagere afdeling;
Overwegende dat er nog uitbreidingsmogelijkheden zijn voor de kleuterafdeling van Gavere;
de inschrijvingen vrij vlot lopen in Gavere;
Overwegende dat de vooropgestelde capaciteit voor de lagere school van Gavere het
leerlingenaantal voor het volgende schooljaar niet meer dekt en dus bijgevolg moet omhoog
getrokken worden;
Overwegende dat Nadine De Stercke, raadslid, vraagt of de capaciteit niet reeds is
opgetrokken in de gemeentelijke basisschool van Baaigem;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, dit bevestigt; dat er een klascontainer kon
geplaatst worden; dat er voor een combinatie van graadklassen is gekozen zowel in het
kleuter- als in het lager onderwijs; dat door 2 instroomklassen alle klassen halftijds kunnen
gesplitst worden;
BESLUIT: eenparig
Capaciteitsbepaling
Art. 1:

§1 De capaciteit wordt beperkt tot volgende maximumaantallen:
GBS De Vierklaver A, Veldstraat 12 te 9890 Asper
* kleuterschool : 125 kls
* lagere school : 175 lln
GBS De Vierklaver B/G/V – vestiging Gavere, Baaigemstraat 26 te 9890 Gavere
* kleuterschool : 120 kls
* lagere school : 150 lln
GBS De Vierklaver B/G/V – vestiging Baaigem, Baaigemstraat 460 te Baaigem
* kleuterschool : 60 kls
* lagere school : 80 lln
GBS De Vierklaver B/G/V – vestiging Vurste, Wannegatstraat 36 te Vurste
* lagere school : 60 lln
§2 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden via de
schoolinterne communicatiekanalen en de gemeentelijke website.
Inschrijvingsperiode en voorrangsperiode

Art. 2:

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

Art. 3:

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

Art. 4:

De directeur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de
maximumcapaciteit bereikt is.
Inwerkingtreding
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Art. 5:

Onderhavig besluit vervangt met ingang van heden het gemeenteraadsbesluit van 26
februari 2018 houdende gemeentelijke basisschool De Vierklaver – vaststellen
capaciteit en inschrijvingsperiode, en blijft gelden tot de intrekking of opheffing ervan.
Slotbepalingen

Art. 6:

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

Art. 7:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken
(administratieve organisatie) en het gemeentelijk basisonderwijs

16. Onderwijs – gemeentelijke basisscholen De Vierklaver – vaststellen arbeidsreglement
(vervangen gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2015).
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
de vakbonden van haar personeel en in het bijzonder op artikel 19bis;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en in het bijzonder
op artikel 14 2° s);
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk en in het bijzonder op hoofdstuk Vbis;
Gelet op de wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie
van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale
risico's op het werk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2015 betreffende het arbeidsreglement;
Gelet op het akkoord van 5 juni 2018 van het afzonderlijk bijzonder comité;
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het
personeel en het schoolbestuur;
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing
zijn;
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten
om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel
en het schoolbestuur;
Overwegende dat het huidige arbeidsreglement, goedgekeurd op 23 maart 2015 aan actualisatie
toe is;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Het arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisscholen De Vierklaver, zijnde De
Vierklaver A en De Vierklaver BGV, vast te stellen, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

Onderhavige beslissing vervangt met ingang van 1 september 2018 het
gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2015 betreffende het arbeidsreglement.

Art. 3:

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

Art. 4:

Het arbeidsreglement wordt ter beschikking gesteld op het schoolsecretariaat.
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Art. 5:

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
-

de afdeling interne zaken (dienst administratieve organisatie)

-

de directie van de gemeentelijke basisscholen De Vierklaver

-

Toezicht op de Sociale Wetten – directie Gent.

De heer Dieter De Mets, schepen, vervoegt de zitting.
17. Onderwijs – lerarenplatform in het basisonderwijs – toetreden.
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 het protocol van 23 maart 2018 van de onderhandelingen die gevoerd werden
betreffende een akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2015-2019 voor de
sector “Onderwijs” van de Vlaamse Gemeenschap tussen de Vlaamse Regering en de
representatieve vakorganisaties ACOD, FCSOD en VSOA (CAO XI)
Gelet op de onderhandelingen in het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OSCG)
van 24 mei 2018;
Gelet op het advies van de schoolraad van 5 juni 2018;
Overwegende dat tijdens het schooljaar 2018-2019 een pilootproject lerarenplatform
gelanceerd wordt;
Overwegende dat aan de deelnemende scholen middelen worden toegekend onder de vorm
van lestijden voor de aanstelling van personeelsleden in het lerarenplatform;
Overwegende dat alle schoolbesturen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs in het
pilootproject lerarenplatform kunnen instappen;
Overwegende dat enkel in het project kan worden ingestapt als de school deel uitmaakt van
een samenwerkingsplatform, meer bepaald :
- een scholengemeenschap of
- meerdere scholengemeenschappen of
- een scholengemeenschap en één of meer scholen die niet tot een scholengemeenschap
behoren of
- meerdere scholengemeenschappen en één of meer scholen die niet tot een
scholengemeenschap behoren;
Overwegende dat de school een samenwerkingsplatform wenst te vormen met de bestaande
scholengemeenschap Gavere-Merelbeke 119487;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Het schoolbestuur beslist om in te stappen in het pilootproject lerarenplatform.

Art. 2:

De school vormt een samenwerkingsplatform met de bestaande scholengemeenschap
Gavere-Merelbeke 119487.

MONDELINGE VRAGEN
18. Mondelinge vragen.
a. Gemeenteraadslid Wim Malfroot: Er is nog geen antwoord ontvangen op de vraag waarom
de saldi van de kerkfabrieken zo hoog zijn.
College van burgemeester en schepenen: de exploitatie-uitgaven werden voor 2017 te
hoog geraamd en er waren overgedragen kredieten van voorgaande jaar.
b. Gemeenteraadslid Ankie D’Hollander: Gemeente Oosterzele neemt maatregelen tegen
droogte. Welke maatregelen neemt Gavere?
College van burgemeester en schepenen: gemeente volgt de instructies op provinciaal
niveau ter zake op.
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Gemeenteraadslid Hugo Leroy: stelt voor om de zone 30 over het volledige centrum van
Paardenkouter tot aan Scheldestraat/Onderstraat in te stellen.
College van burgemeester en schepenen: Het snelheidsregime wordt bepaald in het
mobiliteitsplan, daarenboven dienen er dan in zone 30 een aantal bijkomende
infrastructurele ingrepen gebeuren. Vraag wordt meegenomen.
d. Gemeenteraadslid Nadine De Stercke: Is het mogelijk om de strooiweide op de
begraafplaats af te bakenen zodat er niet over gelopen wordt? Hoe wordt erop toegezien
dat het reglement wordt toegepast? Suggestie om het reglement te moderniseren.
College van burgemeester en schepenen: Vraag wordt meegenomen.
e. Gemeenteraadslid Nadine De Stercke: De verkeersdrempel in Opperweg, Semmerzake is
onveilig en veroorzaakt geluidsoverlast. Worden er maatregelen voorzien?
College van burgemeester en schepenen: Zolang de werken niet voorlopig opgeleverd zijn,
kunnen er geen aanpassingen gebeuren.
f. Gemeenteraadslid Karel Hubau: Voor de kantine van de vissers en de schutters is slechts
100.000 euro voorzien, terwijl het project dat op tafel ligt op 400.000 euro zou
neerkomen. Klopt dit?
College van burgemeester en schepenen: De parking wordt aangelegd in augustus, het
overleg over de nieuwe accommodatie tussen de betrokken partijen loopt nog.
g. Gemeenteraadslid Karel Hubau: de gemeente zou veroordeeld zijn voor het ontslag van
een medewerker zonder verbrekingsvergoeding of vakantiegeld uit te betalen. Zijn de
basisrechten van de persoon in kwestie gerespecteerd?
College: Deze vraag hoort niet in de openbare zitting.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting,
De wn. algemeen directeur

De voorzitter

Anna Sarkisian

Paul Carion

