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GEMEENTERAADSZITTING 22 OKTOBER 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 10 september 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 10 september 2018 goed te keuren.

AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
2. Politie – zichtbaar gebruik van camera’s – verlenen toestemming.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en in het bijzonder op artikel 25/4;
Gelet op de aanvraag van 21 september 2018 vanwege politiezone Schelde-Leie tot het
zichtbaar gebruik van mobiele camera’s;
Overwegende dat de politie beroep wil doen op een politiedrone tijdens de Superprestige
Cyclocross op 11 november 2018; dat deze drone is uitgerust met een foto-videocamera en
een infraroodcamera; dat de beelden van de drone zullen doorgezonden worden naar de CPOPS;
Overwegende dat voor het gebruik van de camera de voorafgaande principiële toestemming
van de gemeenteraad noodzakelijk is;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Aan de politiezone Schelde-Leie toestemming te verlenen tot het zichtbaar gebruik van
camera’s op 11 november 2018 ter ondersteuning van de politionele opdrachten
tijdens de Superprestige Cyclocross.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan:
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Art. 3:

de politiezone Schelde-Leie, Florastraat 19 te 9840 De Pinte;
de procureur des Konings, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent.

De politiezone Schelde-Leie staat in voor de bekendmaking overeenkomstig artikel
25/4 §5 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

3. Brandweer – zonale verdeelsleutel hulpverleningszone Centrum – goedkeuren.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op de wet van 15 juli 2007 betreffende de civiele veiligheid en in het bijzonder op de
artikelen 26, 67 en 68;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015 en in het bijzonder op het artikel 42;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 houdende goedkeuring voorstel
financiële verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie voor zone Centrum;
Overwegende dat artikel 67 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
bepaalt dat de hulpverleningszones gefinancierd worden door onder meer dotaties van de
gemeenten die deel uitmaken van de zone; dat artikel 68 van diezelfde wet stelt dat de
dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks worden vastgelegd door de zoneraad op basis
van een akkoord bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden; dat bij gebrek aan
een dergelijk akkoord de dotatie van elke gemeente wordt vastgesteld door de
provinciegouverneur volgens de bepalingen omschreven in de wet;
Overwegende dat naar aanleiding van de oprichting van de Hulpverleningszone Centrum de
prezoneraad op 25 november 2013 de principes vastlegde die aan de grondslag liggen van de
huidige verdeelsleutel;
Overwegende dat de prezoneraad zich akkoord verklaarde om de door de federale werkgroep
voorgestelde verdeelsleutel toe te passen; dat deze verdeelsleutel de jaarlijkse bijdrage van
elke gemeente aan de hulpverleningszone bepaalt en rekening houdt met volgende criteria en
wegingen:
Residentiële bevolking: 30%;
Actieve bevolking: 10%;
Kadastraal Inkomen: 5%;
Belastbaar inkomen: 5%;
Punctuele risico’s: 50%;
Overwegende dat er geen weging is opgenomen voor het criterium ‘oppervlakte’ omdat dit
criterium gekoppeld wordt aan de criteria ‘residentiële bevolking’ en ‘actieve bevolking’; dat
deze twee criteria samen de bevolkingsdichtheid vormen waaraan elke andere bovenstaande
factor wordt gerelateerd;
Overwegende dat de prezoneraad besliste om de herverdeling van de kosten binnen de zone te
spreiden over een periode van 10 jaar (2013 - 2023) teneinde de evolutie naar de
overeengekomen verdeelsleutel geleidelijk te laten verlopen; dat de beginpercentages van
deze overgangsperiode de effectieve bijdragen zijn van de verschillende gemeenten in het jaar
2013 zoals door een auditcomité van financieel beheerders in een financiële nulmeting werd
vastgelegd en de eindpercentages de definitieve verdeelsleutel zijn zoals voorgesteld door de
federale werkgroep;
Overwegende dat de samenstelling en de onderlinge verhouding van de gemeenten van de
Hulpverleningszone
Centrum wijzigt als gevolg van enkele fusies van gemeenten binnen de provincie OostVlaanderen;
Overwegende dat deze gewijzigde samenstelling een impact heeft op de verdeelsleutel die
toegepast wordt voor de berekening van de gemeentelijke dotaties;
Overwegende dat de Hulpverleningszone Centrum ervoor kiest om de door de federale
werkgroep voorgestelde verdeelsleutel verder te hanteren en ook toe te passen op
toetredende fusiegemeenten Deinze en Lievegem;

113
Overwegende dat bij de berekening van de nieuwe verdeelsleutel wordt uitgegaan van de
cijfers die de federale werkgroep heeft berekend voor Hulpverleningszone Centrum en voor
Hulpverleningszone Meetjesland; dat enkel de fusionerende gemeenten mee in rekening
worden gebracht om een nieuw percentage te bepalen dat de toekomstige verdeelsleutel zal
uitmaken;
Overwegende dat er analoog aan de opstart van de Hulpverleningszone Centrum in een
overgangsperiode van 10 jaar wordt voorzien (2017 - 2027), om van de bestaande actuele
verdeelsleutel (effectieve bijdragen van de gemeenten in 2017) over te gaan naar de
overeengekomen federale verdeelsleutel;
Gelet op de concrete verdeelsleutel voor de Hulpverleningszone Centrum vanaf het jaar 2019
zoals opgenomen in bijlage aan dit besluit;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Het principe goed te keuren dat de door de federale werkgroep voorgestelde
verdeelsleutel toegepast wordt om de jaarlijkse bijdrage van elke gemeente aan de
Hulpverleningszone Centrum te bepalen:
Deze
-

verdeelsleutel houdt rekening met volgende criteria en wegingen:
Residentiële bevolking: 30%;
Actieve bevolking: 10%;
Kadastraal Inkomen: 5%;
Belastbaar inkomen: 5%;
Punctuele risico’s: 50%.

De verdeelsleutel is vanaf 01 januari 2019 van toepassing op alle vanaf dan tot de
Hulpverleningszone Centrum behorende gemeenten.
Art. 2:

Een overgangsperiode van 10 jaar wordt gehanteerd om van de bestaande actuele
bijdrage over te gaan naar de federale verdeelsleutel.

Art. 3:

De concrete verdeelsleutel voor de Hulpverleningszone Centrum goed te keuren zoals
opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Art. 4:

Een eensluidend afschrift te bezorgen aan:
- de financieel directeur en de dienst financiële organisatie van het
gemeentebestuur van Gavere;
- Hulpverleningszone Centrum, Roggestraat 70 te 9000 Gent;
- de toezichthoudende overheid: t.a.v. Federale diensten van de gouverneur,
Kalandeberg 1 te 9000 Gent.

4. Brandweer – gemeentelijke dotaties aan hulpverleningszone Centrum 2019 – 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 de beslissing van het zonecollege van 5 september 2018 houdende de goedkeuring
van de ontwerpbegroting 2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2018 betreffende goedkeuring van de
zonale verdeelsleutel van de Hulpverleningszone Centrum;
Overwegende dat de dotaties van de gemeenten voor de hulpverleningszone jaarlijks worden
vastgelegd door de gemeenteraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende
betrokken gemeenten; dat de bijdrage van de gemeente Gavere voor het werkingsjaar 2019
0,83% bedraagt van de te verdelen dotaties;
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Overwegende dat in functie van de ontwerpbegroting 2019 en door de gemeenten aanvaarde
verdeelsleutel, de gemeente Gavere volgende dotaties dient te betalen voor 2019:
voor exploitatie: 374.834,05 euro,
voor investeringen: 33.639,22 euro, en,
bijdrage voor de pensioenen: 1.865,13 euro,
zijnde in totaal 410.338,40 euro;
Overwegende dat de exploitatiedotatie 2019 van de gemeente Gavere € 372,95 lager is dan
zoals voorzien in het financieel meerjarenplan 2018-2022 van hulpverleningszone Centrum
zoals opgemaakt in 2018; dat de investeringsdotatie 2018 van de gemeente Gavere € 1.716,22
hoger is dan zoals voorzien in het financieel meerjarenplan 2018-2022 van
hulpverleningszone Centrum zoals opgemaakt in 2018;
Overwegende dat de Hulpverleningszone Centrum vanaf 2019 voorziet in een bijkomende
koopsom ter financiering van de pensioenreserves ten last van de gemeenten; dat deze
bijkomende koopsom voor de gemeente Gavere in 2019 € 1.865,13 bedraagt; dat de koopsom
afhankelijk van het resultaat van de jaarrekening 2019 geheel of gedeeltelijk via een ristorno
wordt teruggestort; dat deze teruggave wegens het voorzichtigheidsprincipe niet wordt
gebudgetteerd als verworven opbrengst;
Overwegende dat de dotaties 2019 worden opgenomen in de eerstvolgende
meerjarenplanaanpassing en in het gemeentelijk budget 2019;
Overwegende dat de wet van 15 mei 2004 betreffende de civiele veiligheid voorziet dat de
betrokken gemeenteraden de dotaties aan hulpverleningszones goedkeuren alvorens de
zoneraad op 24 oktober 2018 de begroting kan vaststellen;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, van mening is dat de nota over de
personeelsuitgaven niet correct is; dat de personeelsbegroting van 2019 meer dan 12 % hoger
ligt dan in 2017; dat in het verschil de loonindexatie van 2017 niet is opgenomen; dat de
opgebouwde redenering volgens hem foutief is; dat hij zich vragen stelt bij de werking als er
indexeringen over het hoofd gezien worden; dat de verwerking van het ziekenvervoer van
Melle niet hernomen wordt in 2019;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, stelt dat het auditcomité van de
financieel directeurs de cijfers heeft bekeken; dat de uitleg door de financieel
verantwoordelijke van de hulpverleningszone kan verstrekt worden;
Gaat over tot de mondelinge stemmen: elk raadslid heeft 1 stem; er nemen 20 raadsleden deel
aan de stemming;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 10 ja-stemmen, 8 neen-stemmen (HL, KH, WB, WM,
LG, AD, AD’H, NDS) en 2 onthoudingen (MP, JV);
BESLUIT:
Art. 1:

De exploitatiedotatie van de gemeente Gavere aan Hulpverleningszone Centrum voor
het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld op 374.834,05 euro en opgenomen op
beleidsitem 0410-00 en algemene rekening 649300 “toelagen aan andere
overheidsinstellingen” van het gemeentebudget 2019.
De bijdrage voor de pensioenen van de gemeente Gavere aan Hulpverleningszone
Centrum voor het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld op 1.865,13 euro en opgenomen
op beleidsitem 0410-00 en algemene rekening 649300 “toelagen aan andere
overheidsinstellingen” van het gemeentebudget 2019.

Art. 2:

De investeringsdotatie van de gemeente Gavere aan Hulpverleningszone Centrum voor
het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld op het bedrag van 33.639,22 euro en
opgenomen op beleidsitem 0410-00 en algemene rekening 664300 “toegestane
investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen” van het gemeentebudget
2019.

Art. 3:

De beide kredieten worden opgenomen in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing
en het budget 2019.

Art. 4:

Een eensluidend afschrift te bezorgen aan:
- Hulpverleningszone Centrum, Roggestraat 70 te 9000 Gent;
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-

de toezichthoudende overheid: t.a.v. Federale diensten van de gouverneur,
Kalandeberg 1 te 9000 Gent.

5. Intergemeentelijke samenwerking – intergemeentelijke projectvereniging Platform
Omgeving Leie en Schelde (POLS) – 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 en in het
bijzonder op artikel 15;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 houdende verlengen duur van de
projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde tot 31 december 2020;
Gelet op de raad van bestuur van projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde op 19
september 2018;
Gelet op het schrijven van projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde van 21
september 2018;
Gelet op het ontwerp van de statuten;
Overwegende dat de statuten conform dienen te zijn met de nieuwe bepalingen binnen het
decreet lokaal bestuur van kracht vanaf 1 januari 2019;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De statutenwijziging goed te keuren, zoals gezien als bijlage.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de intergemeentelijke
projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde, Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze.

6. Intergemeentelijke samenwerking – Dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening
en economische ontwikkeling (Veneco) – kennisname agenda, aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering van 6 december 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 en in het
bijzonder op artikel 39;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 605;
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 de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering van Veneco van 3
september 2018 met aanduiding van de agenda voor de algemene vergadering op 6 december
2018:
1. Akteneming verslag 58ste jaarvergadering dd. 12 juni 2018;
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2. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het
verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 1 januari
2019;
3. Goedkeuring code goed bestuur;
4. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2019;
5. Vaststelling presentiegeld en vergoedingen raad van bestuur;
6. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders
Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, hoopt dat we de duurzaamheidsambities van
Veneco vertaald gaan zien naar de praktijk; dat hij vraagt dat de vertegenwoordigers
transparanter zouden terugkoppelen naar de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda die zal behandeld worden op de algemene vergadering
van de dienstverlenende vereniging Veneco die plaatsvindt op 6 december 2018 en zijn
goedkeuring te hechten aan de punten die dit vereisen:
1. Akteneming verslag 58ste Jaarvergadering dd. 12-06-2018;
2. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse
regering of het verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal
vinden met ingang van 1 januari 2019;
3. Goedkeuring code goed bestuur;
4. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2019;
5. Vaststelling presentiegeld en vergoedingen Raad van Bestuur;
6. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders

Art. 2:

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 6 december 2018.

Art. 3:

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 6 december
2018.

Art. 4:

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

Art. 5:

Bedoelde vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger te mandateren om 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 en deel te nemen aan elke latere
algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval van eerste algemene vergadering
niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

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 Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.

7. Patrimonium – overdracht gronden inrichtingsplan Scheldemeersen – goedkeuren
ontwerpakte.
DE GEMEENTERAAD,
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Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op art. 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2001 houdende instemming met
het eindvoorstel van het landinrichtingsplan”Gaverse Scheldemeersen”;
Overwegende dat in dit inrichtingsplan “Gaverse Scheldemeersen” onteigeningen werden
uitgevoerd in het kader van volgende werken:
Aanleg fietspad Steenweg;
Aanleg oeverstroken langsheen de waterloop Coupure/Moerbeek
Aanleg grond- en oeverstroken langsheen Moergracht;
Inrichting wandelverbinding Landdijk-Donkstraat;
Inrichting Meersengebied Grotenbroek;
Overwegende dat door de herinschaling van de waterlopen de waterloop Coupure/Moerbeek
van 3e categorie naar 2e categorie is ingeschaald waardoor de beheersbevoegdheid naar het
provinciebestuur is veranderd en deze onteigeningen ten laste worden genomen door het
provinciebestuur in plaats van het gemeentebestuur opdat een gedegen onderhoud en beheer
langs de waterloop kan gevoerd worden;
Gelet op bijgaande lijsten met vermelding van percelen en aankoopbedragen en bijgevoegde
ontwerpakte;
Overwegende dat het aandeel van de gemeente in het aankoopbedrag 30 %
vertegenwoordigt en het resterend bedrag ten belope van 70 % wordt gesubsidieerd;
Overwegende dat perceel Asper, Sie B, 80C later werd aangekocht om de wandelverbinding
tussen Donkstraat en Landdijk te optimaliseren en dus niet in het oorspronkelijke plan zat
waardoor geen aanspraak kon gemaakt worden op 70 % subsidie voor dit perceel;
Overwegende dat het verschil tussen het detail en het bedrag in de akte, zijnde € 850,00 de
kosten omvat voor de bodemattesten die bij de verwervingen aangevraagd werden;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De ontwerpakte zoals gezien in bijlage met betrekking tot de aankoop van de gronden
in het kader van het inrichtingsplan Gaverse Scheldemeersen voor een totaal bedrag
van 49.450,55 Euro goed te keuren;

Art. 2:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.

Art. 3:

De voorzitter en de algemeen directeur te machtigen om namens het gemeentebestuur
de authentieke akte te ondertekenen.

8. Jeugd – gemeentelijke adviesraad voor jeugd – kennisname voorlopig verslag van 13
september 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 13 september 2018;
Gelet op bijgevoegd verslag van deze vergadering;
Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, vraagt of er al geantwoord is op de
vraag van de jeugdraad m.b.t. de vertegenwoordiging in de gecoro;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, stelt dat de samenstelling van de
gecoro statutair bepaald is en slechts bij aanvang van de volgende legislatuur kan gewijzigd
worden;
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BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de gemeentelijke adviesraad voor
jeugd van 13 september 2018.

MONDELINGE VRAGEN
9. Mondelinge vragen.
a. Gemeenteraadslid Karel Hubau: zijn de data voor de gemeenteraden in 2019 al bekend?
College van burgemeester en schepenen: de data kunnen allicht in de gemeenteraad van
december meegedeeld worden.
b. Gemeenteraadslid Nadine De Stercke: vanwaar het initiatief voor de stickers en de
sleutelhangers met wapenschild van Gavere?
College van burgemeester en schepenen: de vraag naar dergelijke aandenkens wordt
regelmatig gesteld door bezoekers van De Poort.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting,
De algemeen directeur

De voorzitter

Serge Ronsse

Paul Carion

