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GEMEENTERAADSZITTING 3 DECEMBER 2018

Aanwezig:
Paul CARION
Denis DIERICK

Voorzitter,
Burgemeester,

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

Schepenen,
OCMW-voorzitter-Schepen,

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

Raadsleden,

Algemeen directeur.

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de openbare zitting.
1. Goedkeuren notulen van 22 oktober 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 22 oktober 2018 goed te keuren.

AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
2. Eredienst – kerkfabriek Sint-Martinus Asper – goedkeuren wijziging meerjarenplan 20142019/2.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
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 33, 41, 42, 43 en 44;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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 6, 7, 8, 9, 10 en 11;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erediensten en in het bijzonder op artikel 5, 5/1 en 12;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek SintMartinus-Asper – goedkeuren meerjarenplan 2014-2019;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 houdende goedkeuren van de
meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019;
Gelet op het advies van het erkend representatief orgaan van 15 november 2018;
Gelet op het ontwerp van de meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019;
Gelet op de toelichting in de bijgevoegde beleidsnota; dat de wijziging het gevolg is van de
aanstelling van de nieuwe pastoor en de gewijzigde werkwijze bij het openhouden van nog
slechts 2 kerken;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan een gunstig advies verleent bij de
budgetwijziging 2018/1 mits weglating voor het jaar 2018 van de bedragen opgenomen onder
MAR 3101 en MAR 436;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage volgens het oorspronkelijk
meerjarenplan € 14.262,59 bedraagt; dat de gemeentelijke exploitatietoelage in de
meerjarenplanaanpassing 2 stijgt naar € 14.892,18;
Overwegende dat de gemeentelijke investeringstoelage volgens het oorspronkelijk
meerjarenplan € 1.377,82 bedraagt; dat de investeringstoelage ten bedrage van € 5.445 voor
de herstellingswerken aan de dakgoten doorschuift van 2016 naar 2018; dat de gemeentelijke
exploitatietoelage in de meerjarenplanwijzing € 6.822,82 bedraagt; dat de totale
gemeentelijke investeringstoelage over de jaren heen ongewijzigd blijft;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus-Asper
goed te keuren, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de provinciegouverneur, de
kerkfabriek Sint-Martinus-Asper, het centraal kerkbestuur, het Bisdom en de afdeling
interne zaken (dienst financiële organisatie.

3. Eredienst – kerkfabriek Sint-Martinus Asper - 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
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 SintMartinus-Asper – goedkeuren meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 houdende kerkfabriek Sint-MartinusAsper – goedkeuren meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 houdende kerkfabriek Sint-MartinusAsper – kennisname budget 2018;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 december 2018 houdende kerkfabriek Sint-MartinusAsper – goedkeuren meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019;
Gelet op het advies van het erkend representatief orgaan van 15 november 2018;
Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2018/1;
Gelet op de toelichting in de bijgevoegde beleidsnota; dat de wijziging het gevolg is van de
aanstelling van de nieuwe pastoor en de gewijzigde werkwijze bij het openhouden van nog
slechts twee kerken;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage volgens het oorspronkelijk
meerjarenplan € 16.914,27 bedraagt; dat de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor
2018 € 10.961,61 bedraagt; dat de gemeentelijke exploitatietoelage in de budgetwijziging
2018/1 stijgt met € 3.500,00 naar 14.892,18 en in overeenstemming is met
meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019;
Overwegende dat de gemeentelijke investeringstoelage volgens het oorspronkelijk
meerjarenplan € 1.377,82 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 2018/1 stijgt met € 5.445 voor de
investeringstoelage van de herstellingswerken aan de dakgoten die wordt doorgeschoven van
2016 naar 2018;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan een gunstig advies verleent bij de
budgetwijziging 2018/1 mits weglating van de bedragen opgenomen onder MAR 3101 en MAR
436;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van de budgetwijziging 2018/1 van de kerkfabriek Sint-MartinusAsper zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

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

4. Politie – gemeentelijke dotatie aan politiezone Schelde-Leie 2019 – vaststellen.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst op
twee niveaus en in het bijzonder op artikel 39, artikel 40 derde en zesde lid en artikel 71,
eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie en in het bijzonder op artikel 9;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentenpolitiezone;
Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 betreffende de nieuwe politie,
eengemeentezones en meergemeentenzones : administratief toezicht, specifiek toezicht en
gewoon toezicht;
Gelet op de omzendbrief PLP 29 van 7 januari 1993 betreffende de begroting van de
politiezone en gemeentelijke dotaties aan de politiezone;
Gelet op de beslissing van de politieraad van 21 november 2018 houdende de vaststelling van
de politiebegroting dienstjaar 2019;
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Overwegende dat elke gemeenteraad de dotatie dient vast te stellen die aan de politiezone zal
worden toegekend; dat deze dotatie in het gemeentelijk budget dient opgenomen te worden;
dat het bedrag van de dotatie dient overeen te stemmen met het bedrag in de
politiebegroting; dat het aandeel van de gemeente Gavere bepaald werd op 25,78%;
Overwegende dat in het budget 2019 van de gemeente Gavere de dotatie aan de politiezone is
vastgesteld op € 1.177.984,18 als werkingstoelage aan andere overheden en € 81.310,12 voor
toegestane investeringssubsidies en bijdragen in werkkapitaal aan andere overheden;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, vaststelt dat de personeelskosten stijgen
maar niet nader toegelicht worden; dat de gemeentelijke toelage eveneens gestaag stijgt; dat
het handig zou zijn om een toelichtingsnota toe te voegen aan het dossier opdat alle
gemeenteraadsleden in dezelfde mate geïnformeerd zouden zijn; dat de stijging van de
investeringssubsidie allicht te wijten is aan het bouwdossier voor de nieuwe kazerne; dat dit
als nieuw beleid dient beschouwd te worden en dus beter door de nieuwe beleidsploeg zou
behandeld worden; dat hij de dotatie daarom niet zal goedkeuren;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, opmerkt dat de politieraden publiek
toegankelijk zijn; dat het stijgingsritme van de kosten bij aanvang van de legislatuur werd
vastgelegd op 3 %; dat er een aanzienlijk verschil kan zijn tussen de formatie en de reële
bezetting; dat de personeelskosten nauwkeuriger zijn ingeschat dan voorheen; dat de
formatie evenwel moeilijk raakt ingevuld;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, aanhaalt dat er een investering van ca. 6
miljoen in een nieuwe kazerne voorzien is; dat er nog altijd onduidelijkheid heerst over de
financiering van deze investering; dat het wenselijk is om zicht te krijgen op de reële
financiële impact op de gemeenten;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, stelt dat de financieringswijze zal
gekozen worden door de nieuwe bestuursploeg;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

De gewone dotatie van de gemeente Gavere aan de politiezone Schelde-Leie voor het
dienstjaar 2019 wordt vastgesteld op € 1.177.984,18 en opgenomen op beleidsitem
0400-00 en algemene rekening 649300 “toelagen aan andere overheidsinstellingen”
van het gemeentebudget 2019.
De buitengewone dotatie van de gemeente Gavere aan de politiezone Schelde-Leie
voor het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld op het bedrag van € 81.310,12 en
opgenomen op beleidsitem 0400-00 en algemene rekening 664300 “toegestane
investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen” van het gemeentebudget
2019.

Art. 2:

Een eensluidend afschrift van deze beslissing, overeenkomstig artikel 71 van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst op twee
niveaus, binnen de twintig dagen over te maken aan de provinciegouverneur van OostVlaanderen en voor goedkeuring aan de Federale directie politiezaken en wapens.

Art. 3:

Een eensluidend afschrift te bezorgen aan de voorzitter van het politiecollege met het
oog op de kennisgeving aan de politieraad.

5. Financiën – meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 – vaststellen.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen en in het bijzonder op de
artikelen 146 en 147;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen,
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op Titel 2. Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk
2, Afdeling 1;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen van de minister
bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden, mijnheer Geert Bourgeois, tot vaststelling van
de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de vaststelling van de
beleidsdomeinen en de beleidsvelden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2017 houdende de vaststelling van de
meerjarenplan-aanpassing 4 2014-2020;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 houdende de vaststelling van het
budget 2018;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 houdende vaststelling van de
jaarrekening 2017;
Gelet op de omzendbrief BB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende ‘de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019’;
Gelet op het ontwerp van meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021; op de verklarende nota in
de toelichting;
Overwegende dat het resultaat van de jaarrekening 2017 zoals vastgesteld door de
gemeenteraad op 25 juni 2018 werd ingebracht in de meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021;
Overwegende dat de meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 financieel in evenwicht is; dat
zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge positief is;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, meedeelt dat er enige terughoudendheid
aan de dag is gelegd, in die zin dat de keuzes die door de nieuwe bestuursploeg moeten
gemaakt worden nog niet zijn vastgelegd; dat het meerjarenplan dus gewoon een
doortrekking is van het bestaande meerjarenplan; dat de wijzigingen vooral beperkt zijn tot
doorschuivingen en verrekeningen;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, opmerkt dat de software voor het
omgevingsloket zowel gehuurd als gekocht wordt; dat de toelage aan het OCMW stijgt, doch
de meerjarenplanaanpassing nog niet werd voorgelegd; dat hij vraagt of de rapportering van
Farys sneller aan de gemeenteraad kan overgemaakt worden; dat de aangekochte woning
Veldstraat 16 nog steeds niet is ingericht als secretariaat; dat de investering in de
visserskantine niet doorgaat; dat er een groot bedrag voorzien is voor deuren van
voetbalkantines;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, verduidelijkt dat de software voor het
omgevingsloket is aangekocht maar er tevens periodiek onderhoud betaald moet worden; dat
er voor Veldstraat 16 gekozen is om er de functies leraarskamer, opslagruimte,
gespreksruimte … in te richten; dat de aankoop van Veldstraat 16 een opportuniteit was zowel
voor binnen- als voor buitenruimte; dat er aanvankelijk een uitbouw van het secretariaat
voorzien was in het bestaande schoolgebouw, ter hoogte van de inkom; dat de keuze voor de
bouw van de visserskantine toebehoort aan de volgende bestuursploeg;
Overwegende dat de heer Wim Malfroot, raadslid, vindt dat het niet getuigt van goed beheer
dat er voor het beheersplan voor de kerk van Baaigem slechts een heel korte
inschrijvingstermijn was waarop slechts 1 inschrijver met een hoge inschrijvingsprijs
reageerde; dat hij vraagt waarop de daling van de kosten voor groenonderhoud op de
begraafplaatsen gebaseerd is;
Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, verduidelijkt dat de inschatting van de
kost van het groenonderhoud door de diensten is gemaakt;
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Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, opmerkt dat de toestand van de
begraafplaatsen de voorbije maanden sterk verbeterd is;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, herhaalt dat de investeringstoelage voor de
politiezone beter volgend jaar was voorgelegd;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, zijn vraag om meer transparantie in de
planning van de onderhoudswerken herhaalt;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 11 ja-stemmen, 7 neen-stemmen (KH, WB, WM, LG,
AD, AD’H, JV) en 2 onthoudingen (HL, MP);
BESLUIT:
Art. 1:

De meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 vast te stellen, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de
algemeen directeur, de financieel directeur en de dienst financiële organisatie.
De meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 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.

6. Financiën – budgetwijziging 2018/2 – vaststellen.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen en in het bijzonder op
Titel IV Planning en financieel beheer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen,
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op Titel 2. Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk
3, Afdeling 3;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen van de minister
bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden, mijnheer Geert Bourgeois, tot vaststelling van
de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de vaststelling van de
beleidsdomeinen en de beleidsvelden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 houdende de vaststelling van het
budget 2018;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 houdende de vaststelling van de
budgetwijziging 2018/1;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 houdende vaststelling van de
jaarrekening 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 december 2018 houdende vaststelling van de
meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021;
Overwegende dat het resultaat van de jaarrekening 2017 zoals vastgesteld door de
gemeenteraad op 25 juni 2018 werd ingebracht in meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021;
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Gelet op bijgevoegd ontwerp van budgetwijziging 2018/2;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 11 ja-stemmen, 7 neen-stemmen (KH, WB, WM, LG,
AD, AD’H, JV) en 2 onthoudingen (HL, MP);
BESLUIT:
Art. 1:

De budgetwijziging 2018/2 vast te stellen, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de
algemeen directeur, de financieel directeur en de dienst financiële organisatie.
De budgetwijziging 2018/2 zal binnen de wettelijke termijnen worden overgemaakt
aan de provinciegouverneur en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Agentschap Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven digitale vorm.

7. Financiën – budget 2019 – vaststellen
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen en in het bijzonder op
Titel IV Planning en financieel beheer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen,
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op Titel 2. Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk
3, Afdeling 1 en 2;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen van de minister
bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden, mijnheer Geert Bourgeois, tot vaststelling van
de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de vaststelling van de
beleidsdomeinen en de beleidsvelden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 houdende vaststelling van de
jaarrekening 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 december 2018 houdende de vaststelling van
meerjarenplanaanpassing 5 2014-2020;
Gelet op de omzendbrief BB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende ‘de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019’;
Gelet op het ontwerp van budget 2019;
Overwegende dat het budget 2019 past in de meerjarenplanaanpassing 5 2014 – 2020; dat
het budget financieel in evenwicht is; dat het resultaat op kasbasis € 3.351.111,14 bedraagt
en de autofinancieringsmarge € 1.141.205,99 bedraagt;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 11 ja-stemmen, 7 neen-stemmen (KH, WB, WM, LG,
AD, AD’H, JV) en 2 onthoudingen (HL, MP);
BESLUIT:
Art. 1:

Het budget 2019 vast te stellen, zoals gezien in bijlage.

126
Art. 2:

Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de
algemeen directeur, de financieel directeur en de dienst financiële organisatie.
Het budget 2018 met bijhorende bijlagen zal binnen de wettelijke termijnen worden
overgemaakt aan de provinciegouverneur en aan het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Administratie Binnenlands bestuur, en dit in de voorgeschreven digitale
vorm.

8. Intergemeentelijke samenwerking – Intergemeentelijke Samenwerking Westlede (IGS
Westlede) – kennisname agenda algemene vergadering 4 december 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2013 waarbij de heer Willy Van Hove,
schepen, als vertegenwoordiger en de heer Denis Dierick, burgemeester, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger werden aangeduid voor de huidige legislatuur;
Gelet op het schrijven van de intergemeentelijke samenwerking Westlede van 8 oktober 2018
waarbij onze gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering op
4 december 2018;
Gelet op de volgende agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslagen van de Algemene Vergaderingen van 5 juni 2018;
Activiteiten en strategie;
Begroting 2019;
Uittreding provincie;
Ontslag en benoeming bestuurders.

Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat de informatiedoorstroming met
betrekking tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden beter kan; dat de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking onvoldoende functioneert; dat hij
hoopt dat dit in de nieuwe legislatuur anders kan verlopen; dat hij daarom tegen zal stemmen;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda van de intergemeentelijke samenwerking Westlede
die zal behandeld worden op de algemene vergadering van 4 december 2018 en zijn
goedkeuring te hechten aan de punten die dit vereisen:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslagen van de Algemene Vergaderingen van 5 juni 2018;
Activiteiten en strategie;
Begroting 2019;
Uittreding provincie;
Ontslag en benoeming bestuurders.

Art. 2:

De vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen
aan de algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerking Westlede op 4
december 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen
in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

Art. 3:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan het secretariaat
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van de intergemeentelijke samenwerking Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080
Lochristi.
9. Intergemeentelijke samenwerking – Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) – kennisname agenda algemene vergadering van 12
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;
Gelet op het decreet van 21 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de I.V.M. en in het bijzonder op artikel 30bis;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2018 waarbij de heer Dieter De Mets als
vertegenwoordiger en de heer Eddy Van Hyfte als plaatsvervangend vertegenwoordiger
werden aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergadering van I.V.M. voor de duurtijd
van de huidige legislatuur;
Gelet op de agenda voor de algemene vergadering van IVM van 12 december 2018 en de
bijgevoegde stavingsstukken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Statutenwijziging – goedkeuring
Fusies en impact op werking IVM – goedkeuring principes
Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2019) – bespreking
Begroting IVM 2019 – goedkeuring
Project optimalisatie afvalenenergiecentrale – stand van zaken
Uitzendarbeid – bepaling regels in uitvoering van decreet betreffende de uitzendarbeid
in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen - beslissing
7. Varia
Overwegende dat een statutenwijziging noodzakelijk is wegens inwerkingtreding van decreet
lokaal bestuur; dat de voornaamste wijzigingen de samenstelling van raad van bestuur en de
afschaffing van directiecomité betreffen;
Overwegende dat naar aanleiding van de fusies tussen gemeenten volgende afspraken worden
voorgesteld:
De bestuurders van de fusiegemeenten zullen tot aan de installatievergadering van de
nieuwe raad uitgenodigd gezien hun aanstelling op de algemene vergadering van maart
2013;
Deze bestuurders zullen tevens vanaf 1 januari 2019 de nieuwe fusiegemeente
vertegenwoordigen tot aan de installatievergadering van de nieuwe raad van bestuur in
maart 2019;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat de informatiedoorstroming met
betrekking tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden beter kan; dat de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking onvoldoende functioneert; dat hij
hoopt dat dit in de nieuwe legislatuur anders kan verlopen; dat hij daarom tegen zal stemmen;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

Goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van I.V.M. van 12 december 2018 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit
vereisen:
1. Statutenwijziging – goedkeuring
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2.
3.
4.
5.
6.

Fusies en impact op werking IVM – goedkeuring principes
Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2019) – bespreking
Begroting IVM 2019 – goedkeuring
Project optimalisatie afvalenenergiecentrale – stand van zaken
Uitzendarbeid – bepaling regels in uitvoering van decreet betreffende de
uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen beslissing
7. Varia
Art. 2:

Goedkeuring te hechten aan de voorgelegde statutenwijziging.

Art. 3:

De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te
mandateren om op de algemene vergadering van IVM van 12 december 2018 zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden
inzake onderhavige aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking
van de volledige agenda.
De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de
gemeente beschikt, zijnde 12.529 stemmen.

Art. 4:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan het secretariaat van
I.V.M., Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo.

10. Intergemeentelijke samenwerking – Intercommunale Maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen (Gaselwest) – kennisname verslag van de bestuurder.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het verslag inzake uitoefening van het mandaat als bestuurder bij de intercommunale
maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest);
Overwegende dat de bestuurders twee keer per jaar verslag moeten uitbrengen aan de
gemeenteraad over de werking van de intercommunale;
BESLUIT:
Art. 1:

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

Art. 2:

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

11. Intergemeentelijke samenwerking – Intercommunale Maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen (Gaselwest) – kennisname agenda algemene vergadering van
17 december 2018 en goedkeuren partiële splitsing.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder artikel 44;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 waarbij mevrouw Tanja Eeckhout als
vertegenwoordiger en de heer Dieter De Mets als plaatsvervangend vertegenwoordiger
werden aangeduid voor de huidige legislatuur;
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Gelet op het aangetekend schrijven van 9 oktober 2018 waarbij onze gemeente wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Gaselwest op 17 december
2018;
Gelet op de bijgevoegde agenda en stavingsstukken;
Overwegende dat het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten
elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, CominesWarneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door
ORES Assets CVBA zijn oorsprong vindt in het volgende:
-

Sedert 1 juli 2014 zijn de bevoegde regulatoren voor de controle van de elektriciteitsen gasdistributietarieven de Commission Wallonne pour l’Energie (hierna de “CWaPE”)
in het Waals Gewest en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
(hierna “VREG”) in het Vlaams Gewest. De tariefmethodologieën respectievelijk
goedgekeurd door de Waalse en de Vlaamse regulatoren zijn van toepassing op alle
gemeenten die territoriaal onder het Gewest van hun bevoegdheid vallen en bijgevolg
moeten de gewestoverschrijdende distributienetbeheerders (hierna “DNB’s”)
verschillende tarieven opstellen in functie van de tariefmethodologieën eigen aan de
groepen gemeenten in ieder gewest. De tariefmethodologieën vastgelegd door de
gewestelijke regulatoren zijn fundamenteel verschillend en de
gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders zijn verplicht verschillende
financiële staten en verschillende tarieven op te stellen voor de gemeenten van ieder
betrokken gewest.

-

De toenemende verschillen tussen de gewesten zijn eveneens merkbaar in de openbare
dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en de technische reglementen.
Deze onderscheiden financiële structuren brengen onvermijdelijk tariefverhogingen
met zich mee, met als onvermijdelijk gevolg het verlies aan schaalvoordeel.
Verschillende Vlaamse en Waalse gemeenten ondergaan dan ook de gevolgen van de
wettelijke en reglementaire wijzigingen, waaronder de gemeenten Celles, CominesWarneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus, thans bediend door Gaselwest. Vandaar het
voorstel tot partiële splitsing.

-

De partiële splitsingsoperatie zal alle waarborgen van neutraliteit ten aanzien van de
andere vennoten van Gaselwest inhouden.

Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat de informatiedoorstroming met
betrekking tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden beter kan; dat de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking onvoldoende functioneert; dat hij
hoopt dat dit in de nieuwe legislatuur anders kan verlopen; dat hij daarom tegen zal stemmen;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd. 17 december 2018:
1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van
Gaselwest conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële
splitsing.
b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de
bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van
de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot het voorstel tot
partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest, met
boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019.
c. Goedkeuring van :
i.
de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van
Gaselwest van de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het
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grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton en Mont-del’Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het
grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door Ores
Assets cvba, dit overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld
onder punt 1.b. omvattende alle activa en passiva en alle rechten en
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van
een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1
januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot en met
31 december 2018 door Gaselwest gestelde verrichtingen betreffende
de overgenomen activiteiten, geactualiseerd in een per 31 december
2018 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en
verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals
opgenomen in het splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal –
voor rekening zijn van de overnemende vennootschap Ores Assets
cvba, op last voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle
vorderingen en de kosten van de partiële splitsing te dragen, en voor
het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in
het onder punt 1.b. hiervoor vermeld splitsingsvoorstel.
ii.
de overeenkomstige kapitaalvermindering.
d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van
de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming
omtrent de partiële splitsing en inzonderheid verlening van machtiging
om :
i.
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die
gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt
1.a. en b. vast te stellen;
ii. de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen;
iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve
inschrijving;
iv. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles
te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
v. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle
mededelingen en vereiste formaliteiten te vervullen.
e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunten 1.a. tot en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2019;
3. Statutaire benoemingen;
4. Statutaire mededelingen.
Art. 2:

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot partiële splitsing door overneming
van de activiteiten elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de
gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA zoals opgenomen in
de agenda.

Art. 3:

Machtiging te verlenen om de beslissingen genomen in de punten 1.a. t.e.m. 1.d. van
de agenda bij authentieke akte te doen vaststellen.

Art. 4:

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest
op 17 december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van
onderhavige raadsbeslissing.

Art. 5:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de

131
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdfversie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
12. Intergemeentelijke samenwerking – Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening
in Vlaanderen (IMWV) – kennisname agenda algemene vergadering 18 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 artikel 39 en 44;
Gelet op de statuten van IMWV;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 waarbij de heer Paul Carion, voorzitter
van de gemeenteraad, als vertegenwoordiger en de heer Dieter De Mets, schepen, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid voor de huidige legislatuur;
Gelet op het schrijven van de Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in
Vlaanderen (IMWV) van 18 september 2018 betreffende ontwerp statutenwijziging;
Gelet op het schrijven van de Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in
Vlaanderen (IMWV) van 24 oktober 2018 betreffende de uitnodiging voor de algemene
vergadering op 18 december 2018 met volgende agenda:
1.
2.
3.
4.

Statutenwijziging – aanpassing aan decreet lokaal bestuur
Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
Benoemingen
Mededelingen
a. Presentiegelden vanaf 2019
b. Overige
5. Varia
Gelet op de motivering ter zake van de raad van bestuur van IMVW;
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen de verplichte aanpassing conform het
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 beogen; dat de nieuwe statuten vanaf 1 april
2019 in voege zouden kunnen gaan; dat de belangrijkste topics zijn:
-

Het aantal bestuurders van de raad van bestuur beperken tot maximum 15 leden
waarvan maximum 2/3 van hetzelfde geslacht zijn;
Het directiecomité is niet langer een bestuursorgaan binnen een intergemeentelijk
samenwerkingsverband.

Gelet op de stavingsstukken;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat de informatiedoorstroming met
betrekking tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden beter kan; dat de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking onvoldoende functioneert; dat hij
hoopt dat dit in de nieuwe legislatuur anders kan verlopen; dat hij daarom tegen zal stemmen;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda van IMWV die zal behandeld worden op de algemene
vergadering van 18 december 2018 en zijn goedkeuring te hechten aan de punten die
dit vereisen.
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Art. 2:

De voorgestelde statutenwijziging van de IMVW, zoals opgenomen in het
desbetreffend ontwerp, goed te keuren.

Art. 3:

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

Art. 4:

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

Art. 5:

De vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen
aan de algemene vergadering op 18 december 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige
aangelegenheid.

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

13. Intergemeentelijke samenwerking – Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
(TMVS) – kennisname agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering van 19 december 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 35 § 2;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder op artikel 44;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2017 houdende Tussengemeentelijke
Maatschappij Voor Services (TMVS) – deelname aan de oprichting van de dienstverlenende
vereniging;
Gelet op de oproepingsbrief, de agenda van de algemene vergadering van 19 december 2018
en de bijhorende stavingsttukken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toetredingen
Actualisering van de bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
Begroting
Benoemingen
Mededelingen
a. Presentiegelden vanaf 2019
b. Overige
7. Varia
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger dienst aan te
duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat de informatiedoorstroming met
betrekking tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden beter kan; dat de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking onvoldoende functioneert; dat hij
hoopt dat dit in de nieuwe legislatuur anders kan verlopen; dat hij daarom tegen zal stemmen;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
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Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda van algemene vergadering van TMVS van 19 december
2018 en zijn goedkeuring te hechten aan de punten die dit vereisen.

Art. 2:

Aan te duiden als effectief vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergadering van TMVS op 19 december 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
algemene vergadering van TMVS op 19 december 2018:
-

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

Art. 4:

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

Art. 5:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan het secretariaat
van TMVS, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent of op 20181219BAVTMVS@farys.be.

14. Intergemeentelijke samenwerking – Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen
voor Watervoorziening (TMVW) – kennisname agenda en aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervanger algemene vergadering 21 december 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 houdende aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij TMVW;
Gelet op de statuten van TMVW;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 13 november 2018 voor de algemene vergadering van TMVW
op 21 december 2018 met volgende agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
Varia

Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene
uittredingen
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
Begroting
Benoemingen
Mededelingen
Presentiegelden vanaf 2019
Overige

Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat de informatiedoorstroming met
betrekking tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden beter kan; dat de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking onvoldoende functioneert; dat hij
hoopt dat dit in de nieuwe legislatuur anders kan verlopen; dat hij daarom tegen zal stemmen;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
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Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van de agenda van TMVW die zal behandeld worden op de algemene
vergadering van 21 december 2018 en zijn goedkeuring te hechten aan de punten die
dit vereisen:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene
uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene
uittredingen
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
6.1.
Presentiegelden vanaf 2019
6.2.
Overige
Varia

Art. 2:

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

Art. 3:

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

Art. 4:

De vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen
aan de algemene vergadering van TMVW op 21 december 2018 op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden
inzake onderhavige aangelegenheid.

Art. 5:

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

15. Intergemeentelijke samenwerking – Wijk-Werken Leie en Schelde – goedkeuren
statutenwijziging.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en in het
bijzonder op artikel 15;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde;
Gelet op het schrijven van 21 november 2018 houdende wijziging statuten van
projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde;
Gelet op de zitting van de raad van bestuur van projectvereniging Wijk-Werken Leie en
Schelde van 28 november 2018;
Overwegende dat de statutenwijziging nodig is door de inwerkingtreding van het decreet
lokaal bestuur en een correcte samenstelling van een nieuwe raad van bestuur beoogt;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat de informatiedoorstroming met
betrekking tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden beter kan; dat de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking onvoldoende functioneert; dat hij
hoopt dat dit in de nieuwe legislatuur anders kan verlopen; dat hij daarom tegen zal stemmen;
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Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

De statutenwijziging van projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde goed te
keuren, zoals gezien als bijlage.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de projectvereniging Wijk-Werken
Leie en Schelde, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.

16. Intergemeentelijke samenwerking – Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde – 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 19 december 2008 houdende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op artikel 220 en 224;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2016 houdende Sociaal Verhuurkantoor
Leie en Schelde – goedkeuren statutenwijziging;
Gelet op het OCMW-raadsbesluit van 25 februari 2016 houdende Sociaal Verhuurkantoor Leie
en Schelde – goedkeuren statutenwijziging;
Gelet op de raad van bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde van 19
september 2018;
Gelet op de algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde van 22
november 2018;
Gelet op het schrijven van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde van 21 september 2018
betreffende statutenwijziging;
Gelet op het bijgevoegd overzicht van de wijzigingen en het gecoördineerd ontwerp van de
gewijzigde statuten;
Overwegende dat de laatste statutenwijziging dateert van de algemene vergadering van 21
januari 2016, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2016;
Overwegende dat de statutenwijzigingen nodig zijn door de inwerkingtreding van het decreet
lokaal bestuur en naar aanleiding van een aantal eerder genomen beslissingen door de
algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde;
Overwegende dat de statutenwijziging onderworpen is aan het administratief toezicht, m.n. de
goedkeuring door de gemeenteraad; dat de gemeenteraad over 40 dagen beschikt om zich
over de goedkeuring uit te spreken;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat de informatiedoorstroming met
betrekking tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden beter kan; dat de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking onvoldoende functioneert; dat hij
hoopt dat dit in de nieuwe legislatuur anders kan verlopen; dat hij daarom tegen zal stemmen;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1
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stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

De statutenwijziging van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde goed te keuren,
zoals gezien als bijlage.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan het OCMW Gavere en aan de
voorzitter van het Sociaal Verhuurkantoor p/a Zwanestraat 30 te 9810 Nazareth.

17. Ruimtelijke ordening – verkavelingsaanvraag percelen gelegen te Asper, LanddijkOmmegangstraat, 6e afd., sectie B, nrs. 111D, 112B, 112C, 112E en 112F – vaststellen
stratentracé en goedkeuren ontwerp-wegenis.
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 Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening en in het bijzonder op artikel 4.2.17 §1;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het
bijzonder artikel 15, 31 en 32;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijzonder op artikel
47;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2004 houdende de toetreding van de
gemeente Gavere tot de zuiveringsdivisie van de intercommunale Tussengemeentelijke
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening TMVW (nu FARYS), Stropstraat 1 te 9000
Gent;
Gelet op de verkavelingsaanvraag ontvangen op 29 mei 2018 van Verkaveling Asper BVBA met
betrekking tot de percelen gelegen te Asper, Landdijk, 6e afd. Sie B nrs 111D, 112B, 112C,
112E en 112F;
Overwegende dat deze verkaveling 22 bouwloten voorziet voor het oprichten van open en
halfopen eéngezinswoningen;
Overwegende dat de loten voor ééngezinswoningen een benaderende oppervlakte hebben van
min. 294 m2 en max. 721 m²;
Overwegende dat het hiertoe noodzakelijk is een nieuwe verkeersweg en nutsleidingen aan te
leggen;
Overwegende dat voornoemd perceel volgens de planologische voorzieningen van het
gewestplan Oudenaarde, goedgekeurd bij KB van 24/02/1977 (BS 08/04/1977), gelegen is in
woongebied, waarvoor art. 5.1.0. van het KB van 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de gewestplannen van toepassing is;
Overwegende dat de verkaveling zich beperkt tot het woongebied, welke bestemd is voor: ”
wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf, voor zover deze taken
van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven,
en dat deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen echter maar worden toegestaan voor
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. De woongebieden met landelijk
karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven”;
Overwegende dat de grond op te nemen in het openbaar domein bestaat uit wegenis,
voetpaden, buffervoorzieningen, gracht en groenvoorzieningen;
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Overwegende dat de oppervlakte van de grond welke kosteloos in het openbaar domein zou
opgenomen worden 1.583m² (zone van het bufferbekken) + 1.662m² (wegenis, voetpaden,
groenvoorzieningen en infiltratiebekken) bedraagt;
Gelet op het bijgevoegd wegenisdossier bestaande uit plannen, een rioleringsstudie, een
fotoreportage, beschrijvende nota’s, een kostenraming en een bijzonder bestek;
Overwegende dat de aan te leggen weg wordt voorzien in een KWS-verharding met een
breedte van 5m, bestaande uit een toplaag (4cm) en een onderlaag (8cm), voorzien van een
niet-continue steenslagfundering (25cm);
Overwegende dat de riolering bestaat uit een gescheiden stelsel (DWA en RWA); de RWAleiding bestaat uit gewapende betonbuizen diameter 400mm en 800mm; de DWA-leiding
bestaat uit gresbuizen diameter 250mm; beiden hoofdzakelijk aangelegd onder de rijweg
Overwegende dat per huiskavel een huisaansluitputje (RWA/DWA) wordt voorzien waarbij de
afvoer van het afvalwater wordt aangesloten op de DWA-leiding en de afvoer voor regenwater
wordt aangesloten op de RWA;
Overwegende dat het rioleringsplan werd aangepast op basis van de opmerkingen van Farys,
dat op 12 november 2018 een gunstig advies met voorwaarden uitbracht over het aangepast
rioleringsontwerp;
Overwegende dat voor onderhavige aanvraag tevens een uitbreiding van het elektriciteits-,
water-, O.V.- en I.C.S.-net noodzakelijk is, welke dienen uitgevoerd te worden ten laste van de
verkavelaar;
Gelet op de bijgevoegde adviezen van de respectievelijke nutsmaatschappijen;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van 3 juli 2018 van de brandweer;
Gelet op het gunstig advies van 8 november 2018 van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen –
dienst integraal waterbeleid;
Overwegende dat wordt vastgesteld dat het voetpad langs de Steenweg ter hoogte van het
kruispunt met de Landdijk, gezien de hoek van 90°, de autobestuurders komende uit de
Landdijk ertoe noopt om zich op het tegenovergestelde rijvak te begeven bij het afslaan
richting Stationsstraat;
Overwegende dat het wenselijk is om, in het licht van de geplande verkaveling, dit voetpad
aan te passen zodat een vlotte afslagbeweging richting Stationsstraat mogelijk wordt;
Gelet op bijgevoegde nota terzake van de deskundige infrastructuur;
Gelet op de artikel 4.2.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening;
Overwegende dat het redelijk is om de kosten voor deze aanpassing als last op te leggen in de
omgevingsvergunning;
Gelet op bijgevoegde verklaring van aanplakking van het bericht en van de terinzagelegging
van de aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van bedoelde gronden op het
gemeentehuis, waaruit blijkt dat de aanvraag aan een openbaar onderzoek werd onderworpen
van 4 juli 2018 tot 3 augustus 2018 en dat er 8 bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op de bijgevoegde bezwaarschriften;
Overwegende dat de gemeenteraad een gemotiveerde beslissing dient te nemen met
betrekking tot de zaak van de wegen en kennis dient te nemen van de bezwaren en
opmerkingen;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, stelt dat hij het project kan steunen
aangezien het in woongebied gelegen is; dat hij aanneemt dat het college van burgemeester
en schepenen zich zal uitspreken over de duiventoren;
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Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, meegeeft dat de duiventoren niet
gesloopt mag worden;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, het jammer vindt dat de gemeenteraad zich
enkel over de wegenis kan uitspreken; dat hij daarom zal tegen stemmen; dat hij vaststelt dat
er geen advies is ingewonnen van de gecoro, terwijl dit een vrij belangrijk project is; dat hij
vraagt om de brief van het VVV ’t Gaverland aan het dossier toe te voegen; dat hij vraagt om
grondig rekening te houden met de aanwezige erfgoedwaarden;
Gaat over tot de mondelinge stemming: er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming en elk
raadslid heeft 1 stem;
Gelet op de uitkomst van de stemming: 19 ja-stemmen, 1 neen-stem (JV) en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1:

Het stratentracé vast te stellen, zoals weergegeven op de plannen in bijlage.

Art. 2:

Het ontwerp voor de wegenis van de nieuwe verkaveling t.h.v. Landdijk, aangevraagd
door Verkaveling Asper BVBA, goed te keuren, zoals gezien in bijlage, onder de
volgende voorwaarden en lasten:
voorwaarden:
het advies van de brandweer van 3 juli 2018 strikt te volgen;
de adviezen en richtlijnen van de nutsmaatschappijen strikt te volgen;
lasten:
aanpassingswerken aan het voetpad Steenweg-Landdijk uit te voeren conform
het advies van de gemeentelijke dienst infrastructuur;
-

de kosteloze overdracht in het openbaar domein van alle wegenis (inclusief
voetpaden en aanhorigheden), nutsleidingen, buffer- en groenvoorzieningen;

Art. 3:

Kennis te nemen van de ingediende bezwaren.

Art. 4:

Afschrift van dit besluit met bijhorende stukken als bijlage bij de
verkavelingsaanvraag te voegen.

18. Mobiliteit – samenwerkingsovereenkomst voor de uitrol “routetaal fietssnelwegen” op de
F45 op het grondgebied van Gavere – goedkeuren.
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 en 156;
Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen uniforme signalisatie heeft geplaatst
langsheen het traject van de F45 (Gent – Oudenaarde – Kortrijk) en de F7 (Gent – Kortrijk);
Overwegende dat het provinciebestuur verzoekt om voor de geplaatste borden een
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst voor de uitrol ‘routetaal fietssnelwegen’ op de
fietssnelweg F45 (Gent – Oudenaarde – Kortrijk) op het grondgebied Gavere, goedgekeurd
door de deputatie;
Overwegende dat de gemeente zich daardoor engageert om de signalisatie te onderhouden;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De samenwerkingsovereenkomst voor de uitrol ‘routetaal fietssnelwegen’ op de
fietssnelweg F45 (Gent – Oudenaarde – Kortrijk) op het grondgebied Gavere goed te
keuren, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen de bedoelde overeenkomst
namens de gemeente te ondertekenen en de uitvoering, zoals vermeld in bijgaande
samenwerkingsovereenkomst, op te volgen.
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Art. 3:

Een afschrift van dit besluit over te maken naar de Provincie Oost-Vlaanderen,
Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

19. Wegenis – aanleg fietspad Opperweg-Dorpstraat-Leenstraat – goedkeuren dading.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 43 §2 19°;
Gelet op actie 49 (heraanleg fietspaden) van het meerjarenplan 2014-2020, meer bepaald de
aanleg van het fietspad Opperweg-Dorpstraat-Leenstraat;
Overwegende dat voor deze opdracht een ontwerp, bestek en meetstaat werd opgemaakt door
studiebureau Goegebeur, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 25
januari 2016;
Gelet op het collegebesluit van 29 maart 2016 waarbij de opdracht werd gegund aan Devagro
NV, Pitantiestraat 79 te 8792 Desselgem, tegen het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag van 703.660,25 EUR excl. btw of 851.428,90 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voor deze opdracht een subsidie werd vastgesteld in het kader van het
fietsfonds voor een bedrag van 623 809,70 EUR, goedgekeurd door de deputatie OostVlaanderen op 28 april 2016;
Overwegende dat reeds een voorschot van de subsidie ten belope van 50%, zijnde 311 904,85
EUR werd ontvangen; dat het saldo opvraagbaar is na de goedkeuring van de eindafrekening
en na de voorlopige oplevering van de werken en dit uiterlijk 5 jaar na de vastlegging van de
subsidie;
Overwegende dat de werken werden beëindigd op 08 mei 2017;
Overwegende dat de voorlopige oplevering pas kan gebeuren nadat alle resultaten van de
proeven zijn gekend en aanvaard;
Gelet op bijgevoegd proces-verbaal nr 11, opgemaakt door de leidend ingenieur van het
studiebureau (dhr Jan Dhauwer), waaruit blijkt dat na uitvoering van alle kernboringen een
aantal waarden met betrekking tot dikte en/of druksterkte onder de minimumnormen cfr het
standaardbestek 250 op de wegenbouw en het bijzonder bestek liggen;
Overwegende dat de tegenproeven eveneens resulteerden in waarden welke onder de
toegelaten minima liggen;
Overwegende dat de slechte resultaten betrekking hebben op fase 1 van de werken, nl. vanaf
de school in de Opperweg tot de Grenadierslaan;
Overwegende dat deze werken werden uitgevoerd door een onderaannemer van Devagro NV,
doch dat ons bestuur enkel een contractuele relatie heeft met de opdrachtnemer (Devagro NV)
en dat deze laatste aansprakelijk blijft voor z’n onderaannemer(s);
Overwegende dat sinds de vaststelling en ontvangst van de slechte proefresultaten de
navolgende vorderingsstaten 10 en 11 door ons bestuur werden betwist;
Overwegende dat er vervolgens een geschil is ontstaan tussen ons bestuur en de
opdrachtnemer (Devagro NV), meer bepaald inzake het bepalen van het exacte bedrag van de
refactie (minwaarde) voor fase 1, de toepassing en de omvang van de vertragingsboete en de
toepassing en omvang van de verschuldigde intresten op de niet betaalde vorderingsstaten;
Overwegende dat een procedure voor de rechtbank jaren kan aanslepen en ons bestuur
bijgevolg het saldo van de subsidie ten bedrage van 311 904,85 EUR dreigt te mislopen
(uiterste datum 28 april 2021);
Overwegende dat bij het niet bereiken van een oplevering van de werken tevens het risico
bestaat dat het reeds uitbetaalde voorschot wordt teruggevorderd;

140
Overwegende dat het aangewezen is om met de opdrachtnemer tot een minnelijke regeling te
komen en deze vast te leggen in een dadingsovereenkomst;
Gelet op de ontwerp van dadingsovereenkomst;
Overwegende dat deze dadingsovereenkomst, tot slot van alle rekeningen en dus met inbegrip
van de niet betwiste openstaande schuldvorderingen 12 en 12 bis (eindstaat), voorziet in:

betaling door ons bestuur van de openstaande schuldvorderingen (vorderingsstaten 10
(40 342,54 EUR), 11 (103 014,80 EUR), 12 (47 863,09 EUR) en 12 bis (20 137,21
EUR))

aftrok van de refactie (minwaarde) op de uitgevoerde werken fase 1 ten bedrage van
36 517,46 EUR

aftrok van de vertragingsboete ten bedrage van 22 444,08 EUR

betaling van een deel van de intresten met betrekking tot vorderingsstaten 10 en 11
ten bedrage van 15 353,90 EUR

verlengde waarborgperiode van vijf jaar (in plaats van 2 jaar) voor de werken fase 1 en
het uitvoeren van alle nodige werken en herstellingen om de werken in goede staat te
behouden door de opdrachtnemer

herstelling door de opdrachtnemer van de 5 zichtbare gebreken zoals door ons bestuur
aangeduid
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, vraagt wie de refactie berekent; dat hij
voorstelt dat de wegwerking van de zichtbare gebreken tegen een bepaalde termijn moeten
uitgevoerd zijn; dat de in de overeenkomst vooropgestelde discretie momenteel geschonden
wordt;
Overwegende dat mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, stelt dat de refactie door het
studiebureau wordt berekend; dat ze voorstelt om de wegwerking van de zichtbare gebreken
te behouden zoals voorgesteld; dat het de bedoeling is om zo snel mogelijk tot herstel over te
gaan; dat een dading hoedanook aan de gemeenteraad moet voorgelegd worden;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, opmerkt dat een wijziging van de
dading opnieuw de onderhandelingen zou openen;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, vraagt of de intresten beperkt hadden
kunnen worden;
Overwegende dat mevrouw Tanja Eeckhout, schepen, verduidelijkt dat de eerste berekeningen
overeenstemden met het ingehouden bedrag; dat dit pas later hoger bleek te liggen;
Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, voorstelt dat het college pogingen
onderneemt om een geschreven engagement van de aannemer te verkrijgen met betrekking
tot de uitvoeringstermijn van de herstellingswerken;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De overeenkomst van dading met Devagro NV, Pitantiestraat 79 te 8792 Desselgem,
goed te keuren, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur te machtigen om de
dadingsovereenkomst namens de gemeente Gavere te ondertekenen.

Art. 3:

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

Art. 4:

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

20. Cultuur – 9 trage wegen – voorlopig vaststellen straatnamen.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen;
Gelet op het bijgevoegde gemeenteplan met aanduiding van de 9 trage wegen;
Gelet op het advies van de milieuambtenaar om volgende trage wegen in aanmerking te
nemen om een naam te geven, een selectie op basis van gebruik en/of natuurlandschappelijke relevantie:
1.

Trage weg van Kerkstraat naar Klikhoute.

Pad is in gebruik.
Mooie hoge kouter. Vergezichten
richting Meilegem.

2.

Trage weg van Stationsstraat naar SintMaartenslaan.

Pad is in gebruik voor functionele
verbinding voor voetgangers en
fietsers tussen wijk en
Stationsstraat.

3.

Trage weg van Openveldstraat via Baaigemstraat
naar Hullestraat.

Vanaf het gehucht Hukkelgem over
de kouters naar Vurste is het een
verbindingsweg.

4.

Trage weg van Openveldstraat naar
Bossemstraat.

Weinig gebruikt. Van het gehucht
Hukkelgem over een glooiende
kouter.

5.

Trage weg van Openveldstraat naar kruispunt
Bossemstraat-Kasteelstraat.

Veel gebruik door wandelaars en
mountainbikers.

6.

Trage weg van Bossemstraat naar Graaf Louis De
Lichterveldestraat.

In gebruik.
Qua ligging zeer mooi , verbinding
tussen de (lange) Lichterveldestraat
en de Bossemstraat en stapt zo over
de Dikvijversbeek.

7.

Trage weg van Vluchtenboerstraat tot
Openveldstraat.

Veel gebruikt door:
- hondenliefhebbers
- wandelaars
- mountainbikers
Mooi traject over een hoge kouter.

8.

Trage weg van Ten Edestraat naar
Wannegatstraat.

Veel gebruikt door wandelaars,
mountainbikers, ruiters. Brede weg,
ook gebruikt door
landbouwtractoren.

9.

Trage weg van Vluchtenboerstraat naar de
Nijverheidsstraat.

Loopt naast de ingang van De Kiem
achter o.a. Brouwerij Contreras tot
aan de parking van de HUBO. Mooie
verbindingsweg.

Gelet op het advies van de gemeentelijke adviesraad voor toerisme en erfgoed van 24 mei
2018 en van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur van 4 oktober 2018 waarbij wordt
voorgesteld om de trage wegen volgende namen toe te kennen:
Ligging en motivatie
1.

Trage weg van Kerkstraat naar Klikhoute.
De plaats is op de Popp kaarten (1842-1879)gekend als Ten
Vrekhem.

2.

Trage weg van Stationsstraat naar Sint-Maartenslaan.

Voorstel naam
Ten Vrekhem

‘t Klein
Schoolkeswegel
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De voetweg ligt aan de kleuterschool die gekend is als “’t Klein
Schoolke”.
3.

Trage weg van Openveldstraat via Baaigemstraat naar Hullestraat.

Assels

Dit gebied staat vermeld op de Popp kaarten (1842-1879) met als
naam ‘Assels’. Dit zou verwijzen naar ‘Hasla’ of hazelaar.
4.

Trage weg van Openveldstraat naar Bossemstraat.

Deboekt

Deboekt is de naam van de akker zoals is vermeld op de Popp
kaarten (1842-1879).
5.

Trage weg van Openveldstraat naar kruispunt BossemstraatKasteelstraat.

Scaephof

scaephof is de naam van boerderij in Hukkelgem (Bron
Ferrariskaart).
6.

Trage weg van Bossemstraat naar Graaf Louis De Lichterveldestraat.

Keizerinnepad

Deze voetweg staat bekend als “Keizerinnepad”. (Bron
openstreetmap en Popp kaarten (1842-1879)).
7.

Trage weg van Vluchtenboerstraat tot Openveldstraat.
Ligt in het gebied Vluchtenboer. Staat als “Loske” op de Popp
kaarten (1842-1879).

Vluchtenboerlos

8.

Trage weg van Ten Edestraat naar Wannegatstraat. Staat als
Leysterbosch op de Poppkaarten (1842-1872).

Leysterbosch

9.

Trage weg van Vluchtenboerstraat naar de Nijverheidsstraat.
Loopt o.a. achter de brouwerij Contreras. Geen historische namen
zijn bekend van daar het voorstel “Tonnekestap” als eerbetoon aan
het tonnebier.

Tonnekestap

Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, vraagt om de begaanbaarheid van de
bestaande trage wegen te verbeteren;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:

De straatnamen voor de hierna opgenoemde 9 trage wegen voorlopig als volgt vast
te stellen:
1. Trage weg van Kerkstraat naar Klikhoute: Ten Vrekhem
2. Trage weg van Stationsstraat naar Sint-Maartenslaan: ‘t Klein Schoolkeswegel
3. Trage weg van Openveldstraat via Baaigemstraat naar Hullestraat: Assels
4. Trage weg van Openveldstraat naar Bossemstraat: Deboekt
5. Trage weg van Openveldstraat naar kruispunt Bossemstraat-Kasteelstraat:
Scaephof
6. Trage weg van Bossemstraat naar Graaf Louis De Lichterveldestraat:
Keizerinnepad
7.Trage weg van Vluchtenboerstraat tot Openveldstraat: Vluchtenboerlos
8. Trage weg van Ten Edestraat naar Wannegatstraat: Leysterbosch
9. Trage weg van Vluchtenboerstraat naar de Nijverheidsstraat: Tonnekestap
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het houden van een
onderzoek de commodo en incommodo.
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling vrijetijdszaken en de
afdeling grondgebiedszaken.
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Art. 4:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de gemeentelijke adviesraad
voor toerisme en erfgoed.

21. Cultuur – gemeentelijke adviesraad voor toerisme en erfgoed – kennisname voorlopig
verslag van 4 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 algemene vergadering van de VVV ’t Gaverland op 4 september 2018;
Gelet op het verslag van de vergadering 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 de
Gemeentelijke adviesraad voor Toerisme en Erfgoed van 04 september 2018;

Art. 2:

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

22. Cultuur – gemeentelijke adviesraad voor cultuur – kennisname voorlopig verslag van 8
oktober 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 200 § 3;
Gelet op de algemene vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur op 08
oktober 2018;
Gelet op het verslag van de vergadering 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 de
gemeentelijke adviesraad voor cultuur van 08 oktober 2018.

Art. 2:

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

23. Cultuur – beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum – kennisname voorlopig verslag
van 18 oktober 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 gemeenschapscentrum Gavere op
18 oktober 2018;
Gelet op het verslag van de vergadering in bijlage;
Overwegende dat het verslag nog niet is goedgekeurd;
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Overwegende dat de heer Wim Malfroot, raadslid, vraagt of er reeds een evaluatie is gebeurd
van de uitbater van Café Club;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, stelt dat hij niet gelukkig is met de
manier waarop de taken worden ingevuld; dat de maat vol is en dat er dus actie moet
ondernomen worden;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de algemene vergadering van het
beheersorgaan gemeenschapscentrum Gavere van 18 oktober 2018;

Art. 2:

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

24. Cultuur – beheersorgaan voor de bibliotheek – kennisname voorlopig verslag van 24
oktober 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 24 oktober 2018;
Gelet op het verslag van de vergadering 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 van de bibliotheek van 24 oktober 2018;

Art. 2:

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

25. Jeugd – gemeentelijke adviesraad voor jeugd – kennisname voorlopig verslag van 25
oktober 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 25 oktober 2018;
Gelet op bijgevoegd verslag van deze vergadering;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, het verontrustend vindt dat er op het dak
van het jeugdhuis wordt gekropen;
Overwegende dat de heer Gilles Van Hende, schepen-voorzitter, verduidelijkt dat er toegang
genomen wordt tot het dak via de brandladder;
Overwegende dat de heer Wim Malfroot, raadslid, voorstelt om er een bord ‘verboden te
betreden’ te hangen;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de gemeentelijke adviesraad voor
jeugd van 25 oktober 2018.
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26. Ouderen – gemeentelijke adviesraad voor ouderen – kennisname voorlopig verslag van 18
oktober 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 200 § 3;
Gelet op de algemene vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor ouderen op 18
oktober 2018;
Gelet op het verslag van de vergadering 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 de
gemeentelijke adviesraad voor ouderen van 18 oktober 2018.

Art. 2:

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

MONDELINGE VRAGEN
27. Mondelinge vragen
Er worden geen mondelinge vragen gesteld.
De voorzitter bedankt de uittredende raadsleden, en in het bijzonder de raadsleden die niet
langer een mandaat opnemen, voor hun inzet en de goede samenwerking. De voorzitter
bedankt tevens alle medewerkers voor de ondersteuning gedurende de voorbije zes jaar.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting
De algemeen directeur

De voorzitter

Serge Ronsse

Paul Carion

