ZITTING VAN DINSDAG 26 FEBRUARI 2019
Tegenwoordig :
Peter De Bock, Voorzitter
Robby De Caluwe, Burgemeester
Thierry Walbrecht, Derde Schepen
Lut Van De Vijver, Inge Mertens, Frederic Dierinck, Koen Mertens,
Sarah Poppe, Vierde Schepen
Stijn Deschepper, Tibbe Verschaffel, Nicole Stevelinck, Martine Dieleman, Antje Van Hecke, Karen De
Block, Marc Cossaer, Seline Somers, Tom Hillaert,
Barbara Put, Adjunct algemeen directeur
Karin Van de Sompel, Algemeen directeur
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DAGORDE.
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GR/2019/009 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraadszitting (19'32).
GR/2019/010 - Intercommunale Westlede: kennisname agenda buitengewone
algemene
vergadering,
goedkeuring
stemgedrag
en
aanduiding
vertegenwoordiger en plaatsvervanger (19'36).
GR/2019/012 - Intercommunale Durme-Moervaart: aanduiding mandaten voor
de raad van bestuur, kennisname agenda buitengewone algemene vergadering,
goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
(19'46).
GR/2019/013 - Intercommunale Interwaas: aanduiding mandaten voor de raad
van bestuur, kennisname agenda buitengewone algemene vergadering,
goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
(19'48).
GR/2019/017 - TMVW ov: aanduiding vertegenwoordiger adviescomité
secundaire diensten, kennisname agenda buitengewone algemene vergadering,
goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
(19'53).
GR/2019/035 - TMVS dv: kennisname agenda buitengewone algemene
vergadering, goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en
plaatsvervanger (19'56).
GR/2019/015 - IMEWO:Kennisname agenda buitengewone algemene
vergadering, goedkeuring stemgedrag en aanduiding vertegenwoordiger en
plaatsvervanger (19'59).
GR/2019/016 - IMEWO: Aanduiding van een kandidaat-lid van het regionaal
bestuurscomité Oost (20'01).
GR/2019/038 - Intercommunale De Watergroep: aanduiding vertegenwoordiger
drinkwateractiviteit, aanduiding vertegenwoordiger rioolwateractiviteit en
aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen (20'02).
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GR/2019/011 - Aanduiding externe afgevaardigden in verschillende verenigingen
(20'05).
GR/2019/018 - Samenstelling lokaal overleg kinderopvang (20'20).
GR/2019/022 - Samenstelling jeugdraad (20'27).
GR/2019/024 - Samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (GECORO) (20'32).
GR/2019/039 - Principiële beslissing tot oprichting van werkgroepen (20'39).
GR/2019/026 - Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad (20'55).
GR/2019/030 - Beheersovereenkomst gemeente-OCMW voor diverse
aanstellingen (21'01).
GR/2019/031 - Goedkeuring deontologische code (21'03).
GR/2019/032 - Pedagogisch project gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef
(21'05).
GR/2019/033 - Goedkeuring aanpassing gemeentelijk belastingreglement
sluikstorten (21'12).
GR/2019/036 - CVBA wonen - uitgifte en onderschrijven bijkomende aandelen
door bestaande vennoten (21"15).
GR/2019/037 - Nieuwbouw sportcomplex - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze (21'21).
GR/2019/040 - Toegevoegd punt door fractie MenS op de dagorde gevraagd:
Verhogen van de participatie van burgers in de Gemeenteraad en Raad voor
Maatschappelijk Welzijn aan de hand van een vragenuurtje (21'35).
GR/2019/041 - Toegevoegd punt door fractie CD&V op de dagorde
gevraagd:Democratisch,degelijk, betaalbaar en duidelijk, op feiten gebaseerd
plan van aanpak (inclusief tijdsstappenplan) met dringendheid opstarten voor
een duurzame mobiliteit in Moerbeke (21'49).

OPENBAAR
1. GR/2019/009 - GOEDKEURING NOTULEN VORIGE GEMEENTERAADSZITTING (19'32).
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 27 december 2017, meer bepaald artikel 32;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van
besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en
verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de
raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones en dit met ingang van
01.01.2019;
Gelet op de omzendbrief betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Overwegende dat de notulen van de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 ter goedkeuring
worden voorgelegd;

Gelet op de vraag van de fractie Mens om bij het door hen toegevoegd agendapunt expliciet te
vermelden dat dit punt werd goedgekeurd,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. Het verslag van de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 wordt goedgekeurd mits
aanvulling van het stemgedrag m.b.t. het toegevoegd agendapunt van Mens.

2. GR/2019/010 - INTERCOMMUNALE WESTLEDE: KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER (19'36).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van voormeld decreet lokaal bestuur, de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers, voor de gemeenten
worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;
Gelet op de brief van 10 januari 2019 houdende uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Westlede op 19 maart 2019 en mededeling van de agenda met als enig agendapunt:
1. Samenstelling Raad van Bestuur.
Overwegende dat met dezelfde uitnodiging van 10 januari 2019 alle relevante stukken en documenten
werden meegestuurd;
Gelet op het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van de
intercommunale Westlede;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de gemeente zich uitspreekt over het punt dat werd
aangebracht op de agenda van de hierboven vermelde bijzondere algemene vergadering;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019;
Overwegende dat op vraag van de voorzitter de gemeenteraad unaniem beslist om niet geheim te
stemmen maar bij handopsteking per naam en per voor te dragen functie;
Gelet op de voordracht van kandidaatstelling van fractie CD&V+ voor lid Raad van Bestuur met
raadgevende stem: Lut van de Vijver;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor de vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de
Algemene vergadering: Nicole Stevelinck, vertegenwoordiger en Robby De Caluwé, plaatsvervanger;
Gelet op de stemming als volgt: mevrouw Lut Van de Vijver als lid van de Raad van Bestuur met
raadgevende stem: 17 stemmen voor, mevrouw Nicole Stevelinck als vertegenwoordiger: 16 stemmen
voor (NVA, Open VLD en CD&V+) en 1 onthouding (MenS) en de heer Robby De Caluwé als
plaatsvervanger: 16 stemmen voor (NVA, Open VLD en CD&V+) en 1 onthouding (Mens),

Besluit
Art.1. Mevrouw Lut van de Vijver, gemeenteraadslid, voor te dragen als lid van de Raad van Bestuur
met raadgevende stem.
Art. 2. Mevrouw Nicole Stevelinck, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger en de heer
Robby De Caluwé, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente voor alle algemene vergaderingen van Westlede, voor de volledige duur van de legislatuur.
Art. 3. Kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019
van de intercommunale Westlede, als volgt:
1. Samenstelling Raad van Bestuur.
Art. 4. De vertegenwoordigers hierboven aangeduid op te dragen hun instemming te betuigen met alle
voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019.
Art. 5. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te zenden aan de
intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi en deze beslissing bekend te maken
op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de toezichthoudende overheid via de overzichtslijst
zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

3. GR/2019/012 - INTERCOMMUNALE DURME-MOERVAART: AANDUIDING MANDATEN
VOOR DE RAAD VAN BESTUUR, KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
EN PLAATSVERVANGER (19'46).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van voormeld decreet lokaal bestuur, de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers, voor de gemeenten
worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;
Gelet op de brief van 8 januari 2019 houdende uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering
van IDM op woensdag 20 maart 2019 met volgende agenda:
- Aanstelling en benoeming van de bestuurders ingevolge artikel 18 van de gecoördineerde statuten
IDM.
- Aanstelling en benoeming van de leden van het Algemeen Comité ingevolge artikel 26 van de
gecoördineerde statuten IDM.
Overwegende dat onze gemeente recht heeft op 1 mandaat in de Raad van Bestuur; dat de mandataris
aangeduid word door de gemeenteraad en het mandaat van gemeenteraadslid, burgemeester of
schepen moeten uitoefenen;
Overwegende dat het tevens aangewezen is een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden
teneinde de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergadering te garanderen;

Gelet op het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van de
Intercommunale Durme-Moervaart;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019;
Overwegende dat op vraag van de voorzitter de gemeenteraad unaniem beslist om niet geheim te
stemmen maar bij handopsteking per naam en per voor te dragen functie;
Gelet op de voordracht van kandidaatstelling van fractie CD&V+ voor lid Raad van Bestuur met
raadgevende stem: Lut van de Vijver;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor het mandaat in de Raad van Bestuur: Thierry
Walbrecht;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor de vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de
Algemene vergadering: Nicole Stevelinck, vertegenwoordiger en Frederic Dierinck, plaatsvervanger;
Gelet op de stemming als volgt: mevrouw Lut Van de Vijver als lid van de Raad van Bestuur met
raadgevende stem: 17 stemmen voor, de heer Thierry Walbrecht als lid van de Raad van Bestuur: 15
stemmen voor (Open VLD, NVA en CD&V+) en 2 onthoudingen (NVA en MenS), mevrouw Stevelinck
Nicole als vertegenwoordiger: 16 stemmen voor (NVA, Open VLD en CD&V+) en 1 onthouding (MenS)
en de heer Frederic Dierinck als plaatsvervanger: 16 stemmen voor (NVA, Open VLD en CD&V+) en 1
onthouding (MenS),
Besluit
Art. 1. Mevrouw Lut van de Vijver, gemeenteraadslid, voor te dragen als lid van de Raad van Bestuur
met raadgevende stem.
Art. 2. De heer Thierry Walbrecht, schepen, aan te duiden voor het mandaat van lid van de Raad van
Bestuur van de Intercommunale Durme-Moervaart, voor de volledige duur van de legislatuur.
Art. 3. Mevrouw Stevelinck Nicole, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger en de heer
Frederic Dierinck, gemeenteraadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor
alle algemene vergaderingen van de Intercommunale Durme Moervaart, voor de volledige duur van
de legislatuur.
Art. 4. Kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IDM die zal
gehouden worden op woensdag 20 maart 2019 als volgt:
- Aanstelling en benoeming van de bestuurders ingevolge artikel 18 van de gecoördineerde statuten
IDM.
- Aanstelling en benoeming van de leden van het Algemeen Comité ingevolge artikel 26 van de
gecoördineerde statuten IDM.
Art. 5. De vertegenwoordigers hierboven aangeduid op te dragen hun instemming te betuigen met
alle voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.
Art. 6. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te sturen aan de
Intercommunale Durme-Moervaart en deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter
kennis te brengen van de toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet
lokaal bestuur van 22 december 2017.

4. GR/2019/013 - INTERCOMMUNALE INTERWAAS: AANDUIDING MANDATEN VOOR DE
RAAD VAN BESTUUR, KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
EN PLAATSVERVANGER (19'48).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van voormeld decreet lokaal bestuur, de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers, voor de gemeenten
worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;
Gelet op de brief van 30 januari 2019 houdende uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering op 13 maart 2019 met volgende agenda:
1. Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur op voordracht van de deelnemers.
2. Aktename van de aanduiding van eventuele leden van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.
3. Aanduiding van een lasthebber en een plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering van de
Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op
woensdag 27 maart 2019 en de vaststelling van diens mandaat.
Overwegende dat met dezelfde uitnodiging van 30 januari 2019 alle relevante stukken en documenten
werden meegestuurd;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de gemeente zich uitspreekt over de punten die werden
aangebracht op de agenda van de hierboven vermelde bijzondere algemene vergadering;
Overwegende dat onze gemeente recht heeft op 1 mandaat in de raad van bestuur;
Overwegende dat het tevens aangewezen is een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden
teneinde de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergadering te garanderen;
Gelet op het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van de
intercommunale Interwaas;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019;
Overwegende dat op vraag van de voorzitter de gemeenteraad unaniem beslist om niet geheim te
stemmen maar bij handopsteking per naam en per voor te dragen functie;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor lid Raad van Bestuur: Robby De Caluwé;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor de vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de
Algemene vergadering: Peter De Bock, vertegenwoordiger en Inge Mertens, plaatsvervanger;
Gelet op de voordracht van fractie CD&V+ voor de vertegenwoordiger van de Algemene vergadering
die ter zitting wordt medegedeeld: Karen De Block, vertegenwoordiger;

Gelet op de stemming als volgt: de heer Robby De Caluwé als lid Raad van Bestuur: 16 stemmen voor
(Open VLD, NVA, CD&V+) en 1 onthouding (MenS), mevrouw Karen De Block als vertegenwoordiger: 7
stemmen voor (NVA, CD&V+ en MenS) en 10 onthoudingen (Open VLD), de heer Peter De Bock als
vertegenwoordiger: 10 stemmen voor (Open VLD) en 7 onthoudingen (NVA, CD&V+ en MenS),
mevrouw Inge Mertens als plaatsvervanger: 10 stemmen voor (Open VLD) en 7 onthoudingen (NVA,
CD&V+ en MenS),
Besluit
Art. 1. De heer Robby De Caluwé, burgemeester, aan te duiden voor het mandaat van lid van de Raad
van Bestuur van Interwaas voor de volledige duur van de legislatuur.
Art. 2. De heer Peter De Bock, voorzitter gemeenteraad, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering van Interwaas en mevrouw Inge Mertens, gemeenteraadslid,
aan te duiden als plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen van Interwaas, voor de volledige
duur van de legislatuur.
Art. 3. Kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Interwaas die
zal gehouden worden op 13 maart 2019 als volgt:
1. Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur op voordracht van de deelnemers.
2. Aktename van de aanduiding van eventuele leden van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.
3. Aanduiding van een lasthebber en een plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering van de
Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op
woensdag 27 maart 2019 en de vaststelling van diens mandaat.
Art. 4. De vertegenwoordigers hierboven aangeduid op te dragen hun instemming te betuigen met alle
voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 13 maart 2019.
Art. 5. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te zenden aan de
intercommunale Interwaas, Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas en deze beslissing bekend te maken op
de webtoepassing en ter kennis te brengen van de toezichthoudende overheid via de overzichtslijst
zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

5. GR/2019/017 - TMVW OV: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER ADVIESCOMITÉ
SECUNDAIRE DIENSTEN, KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
EN PLAATSVERVANGER (19'53).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van voormeld decreet lokaal bestuur, de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers, voor de gemeenten
worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;

Gelet op de statuten van TMVW ov.;
Gelet op de uitnodiging per brief van 17 januari 2019 voor de buitengewone algemene vergadering
van 22 maart 2019 en mededeling van de agenda met als agendapunten:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding
van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
3. Benoemingen raad van bestuur
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten
6. Mededelingen
7. Varia
Overwegende dat onze gemeente 1 vertegenwoordiger mag afvaardigen voor het adviescomité
secundaire diensten;
Overwegende dat het tevens aangewezen is een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden
teneinde de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergadering te garanderen;
Gelet op het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van TMVW ov;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019;
Overwegende dat op vraag van de voorzitter de gemeenteraad unaniem beslist om niet geheim te
stemmen maar bij handopsteking per naam en per voor te dragen functie;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor lid adviescomité secundaire diensten: Inge Mertens;
Gelet op de voordracht ter zitting van fractie CD&V+ voor lid adviescomité secundaire diensten: Karen
De Block;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor de vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de
Algemene vergadering: Robby De Caluwé, vertegenwoordiger en Koen Mertens, plaatsvervanger;
Gelet op de stemming als volgt:mevrouw Karen De Block als lid adviescomité secundaire diensten: 7
stemmen voor (NVA, CD&V+ en MenS) en 10 onthoudingen (Open VLD), mevrouw Inge Mertens als lid
adviescomité: 10 stemmen voor (Open VLD) en 7 onthoudingen (NVA, CD&V+ en MenS), de heer Robby
de Caluwé als vertegenwoordiger van de Algemene vergadering: 16 stemmen voor (Open VLD, NVA,
CD&V+) en 1 onthouding (MenS), de heer Koen Mertens als plaatsvervanger van de Algemene
vergadering, 16 stemmen voor (NVA, Open VLD, CD&V+) en 1 onthouding (MenS),
Besluit
Art. 1. Mevrouw Inge Mertens, gemeenteraadslid, aan te duiden als lid in het adviescomité secundaire
diensten van TMVW ov voor de volledige duur van de legislatuur.

Art. 2. De heer Robby De Caluwé, burgemeester, aan te duiden om de gemeenteraad te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVW ov en om in naam van de gemeenteraad
deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen. De heer Koen Mertens, schepen, aan te duiden
als plaatsvervanger voor de volledige duur van de legislatuur.
Art. 3. Kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov die
zal gehouden worden op 22 maart 2019 als volgt:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding
van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
3. Benoemingen raad van bestuur
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten
6. Mededelingen
7. Varia
Art. 4. De vertegenwoordigers hierboven aangeduid op te dragen hun instemming te betuigen met alle
voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019.
Art. 5. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te zenden aan TMVW ov,
Stropstraat 1 te 9000 Gent of per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be en deze beslissing
bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de toezichthoudende overheid
via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

6. GR/2019/035 - TMVS DV: KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
EN PLAATSVERVANGER (19'56).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van voormeld decreet lokaal bestuur, de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers, voor de gemeenten
worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de uitnodiging per brief van 18 januari 2019 voor de buitengewone algemene vergadering
van woensdag 20 maart 2019 en mededeling van de agenda met als agendapunten:
1. Toetredingen en uittredingen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. mededelingen
Overwegende dat het tevens aangewezen is een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden
teneinde de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergadering te garanderen;
Gelet op het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van TMVS dv;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad van 2 januari 2019;
Overwegende dat op vraag van de voorzitter de gemeenteraad unaniem beslist om niet geheim te
stemmen maar bij handopsteking per naam en per voor te dragen functie;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor de vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de
Algemene vergadering: Inge Mertens, vertegenwoordiger en Robby de Caluwé, plaatsvervanger;
Gelet op de voordracht ter zitting van fractie CD&V+ voor de vertegenwoordiger van de Algemene
vergadering: Karen De Block;
Gelet op de stemming als volgt: mevrouw Inge Mertens als vertegenwoordiger van de algemene
vergadering: 10 stemmen voor (Open VLD) en 7 onthoudingen (CD&V+, MenS, NVA), mevrouw Karen
De Block als vertegenwoordiger van de Algemene vergadering: 7 stemmen voor (NVA, CD&V+ en
MenS) en 10 onthoudingen (Open VLD), de heer Robby De Caluwé als plaatsvervanger van de
Algemene vergadering: 16 stemmen voor (Open VLD) en 1 onthouding (MenS),
Besluit
Art. 1. Mevrouw Inge Mertens, gemeenteraadslid, aan te duiden om de gemeenteraad te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVW dv en om in naam van de gemeenteraad
deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen. De heer Robby De Caluwé, burgemeester, aan te
duiden als plaatsvervanger voor de duur van de volledige legislatuur.
Art. 2. Kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv die
zal gehouden worden op woensdag 20 maart 2019 als volgt:
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. mededelingen
Art. 3. De vertegenwoordigers hierboven aangeduid op te dragen hun instemming te betuigen met alle
voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.

Art.4. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te zenden aan TMVW dv,
Stropstraat 1 te 9000 Gent of per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be en deze beslissing
bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de toezichthoudende overheid
via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

7. GR/2019/015 - IMEWO:KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING, GOEDKEURING STEMGEDRAG EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
EN PLAATSVERVANGER (19'59).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van voormeld decreet lokaal bestuur, de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers, voor de gemeenten
worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen; d
Gelet op de deelname van de gemeente Moerbeke aan de opdrachthoudende vereniging
“Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen”, afgekort tot
IMEWO;
Gelet op de brief van 20 november 2018 van IMEWO, houdende vernieuwing gemeenteraden
legislatuur 2019-2024;
Gelet op het aangetekend schrijven van 3 januari 2019 van IMEWO, waarin een buitengewone
algemene vergadering wordt aangekondigd die plaatsvindt op 19 maart 2019, met vermelding van de
agenda, als volgt:
1. Statutaire ontslagnemingen / benoemingen;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de punten die werden
aangebracht op de agenda van de hierboven vermelde vergaderingen;
Overwegende dat het tevens aangewezen is een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden
teneinde de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergadering te garanderen;
Gelet op het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van de
intercommunale IMEWO;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019;
Overwegende dat op vraag van de voorzitter de gemeenteraad unaniem beslist om niet geheim te
stemmen maar bij handopsteking per naam en per voor te dragen functie;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor de vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de
Algemene vergadering: Tibbe Verschaffel, vertegenwoordiger en Stijn Deschepper, plaatsvervanger;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Tibbe Verschaffel als vertegenwoordiger: 16 stemmen voor
(Open VLD, NVA en CD&V+) en 1 onthouding (MenS) en de heer Stijn Deschepper als plaatsvervanger:
16 stemmen voor (Open VLD, NVA en CD&V+) en 1 onthouding (MenS),

Besluit
Art. 1. De heer Tibbe Verschaffel, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger en de heer
Stijn Deschepper, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente
om deel te nemen aan alle Algemene vergaderingen van IMEWO voor de duur van de volledige
legislatuur.
Art. 2. Kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019
van Imewo als volgt:
1. Statutaire ontslagnemingen / benoemingen;
Art. 3. De vertegenwoordigers hierboven aangeduid op te dragen hun instemming te betuigen met alle
voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019.
Art. 4. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te zenden aan de
intercommunale IMEWO, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle
en deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017.

8. GR/2019/016 - IMEWO: AANDUIDING VAN EEN KANDIDAAT-LID VAN HET REGIONAAL
BESTUURSCOMITÉ OOST (20'01).
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur,
Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van voormeld decreet lokaal bestuur, de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers, voor de gemeenten
worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
“Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- En Oost-Vlaanderen”, afgekort tot
IMEWO;
Gelet op de deelname van de gemeente Moerbeke aan de opdrachthoudende vereniging
“Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen”, afgekort tot
IMEWO;
Gelet op de brief van 20 november 2018 van IMEWO, houdende vernieuwing gemeenteraden
legislatuur 2019-2024;
Gelet op het aangetekend schrijven van 3 januari 2019 van IMEWO, waarin een buitengewone
algemene vergadering wordt aangekondigd die plaatsvindt op 19 maart 2019;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij het regionaal bestuurscomité “Oost” (RBC Oost);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij IMEWO
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging
van de bestuursorganen dient over te gaan;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 punt 2 van de statuten elke deelnemende gemeente
het recht heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité, dat het om
dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als het kandidaat lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot negen (9);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan en dat er een aantal decretale en
statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota van 20 november die aan
de deelnemende gemeenten werd overgemaakt;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019;
Overwegende dat op vraag van de voorzitter de gemeenteraad unaniem beslist om niet geheim te
stemmen maar bij handopsteking per naam en per voor te dragen functie;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor kandidaat lid van het regionaal bestuurscomité Oost:
Koen Mertens,
Met 16 stemmen voor (Robby De Caluwe, Thierry Walbrecht, Lut Van De Vijver, Inge Mertens,
Frederic Dierinck, Koen Mertens, Sarah Poppe, Stijn Deschepper, Peter De Bock, Tibbe Verschaffel,
Nicole Stevelinck, Martine Dieleman, Antje Van Hecke, Karen De Block, Marc Cossaer, Tom Hillaert),
1 onthouding (Seline Somers)
Besluit
Art. 1. De heer Koen Mertens, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD, NVA, CD&V+) en 1
onthouding (MenS) voor te dragen als kandidaat lid van het Regionaal Bestuurscomité Oost van de
opdrachthoudende vereniging IMEWO, voor de duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van
19 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering van het jaar 2025.
Art. 2. Een voor eensluidend verklaar uittreksel van deze beslissing toe te zenden aan de
opdrachthoudende vereniging IMEWO, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en deze beslissing
bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de toezichthoudende overheid
via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

9. GR/2019/038
INTERCOMMUNALE
DE
WATERGROEP:
AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER DRINKWATERACTIVITEIT, AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
RIOOLWATERACTIVITEIT
EN
AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER
EN
PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN (20'02).
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van voormeld decreet lokaal bestuur, de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers, voor de gemeenten
worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;

Gelet op de statuten, inzonderheid artikel 27;
Gelet op de brief van 24 oktober 2018 houdende de vertegenwoordiging
aandeelhoudersbesturen en de vertegenwoordiging in de algemene vergadering;

in

de

Gelet op het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van de
intercommunale De Watergroep;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019;
Overwegende dat op vraag van de voorzitter de gemeenteraad unaniem beslist om niet geheim te
stemmen maar bij handopsteking per naam en per voor te dragen functie;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor vertegenwoordiger van drinkwater: Koen Mertens;
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor vertegenwoordiger van rioolwater: Koen Mertens;
Gelet op de voordracht vaan fractie Open VLD voor de vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de
Algemene vergadering: Sarah Poppe, vertegenwoordiger en Robby De Caluwé, plaatsvervanger;
Gelet op de voordracht ter zitting van fractie CD&V+ voor de vertegenwoordiger van de Algemene
vergadering: Antje Van Hecke,
Gelet op de stemming als volgt: de heer Koen Mertens, vertegenwoordiger drinkwater en rioolwater
met 16 stemmen voor (Open VLD, NVA, CD&V+) en 1 onthouding (MenS), mevrouw Sarah Poppe,
vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering met 10 stemmen voor (Open VLD) en 7
onthoudingen (NVA, CD&V+ en MenS), mevrouw Antje Van Hecke, vertegenwoordiger voor de
Algemene vergadering met 7 stemmen voor (CD&V+, NVA en MenS) en 10 onthoudingen (Open VLD),
de heer Robby De Caluwé als plaatsvervanger van de Algemene vergadering met 16 stemmen voor
(Open VLD, NVA en CD&V+) en 1 onthouding (MenS)
Besluit
Art. 1. De heer Koen Mertens, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van het
aandeelhoudersbestuur drinkwater en rioolwater, het Riopactcomité genoemd, voor de volledige duur
van de legislatuur.
Art. 2. Mevrouw Sarah Poppe, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger en de heer Robby De
Caluwé, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor
alle algemene vergaderingen, voor de volledige duur van de legislatuur.
Art. 3. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te zenden aan
intercommunale De Watergroep, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel, deze beslissing bekend te
maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de toezichthoudende overheid via de
overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

10. GR/2019/011 - AANDUIDING EXTERNE AFGEVAARDIGDEN IN VERSCHILLENDE
VERENIGINGEN (20'05).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de statuten van de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
maatschappijen of VZW's waarin de gemeente participeert;
Overwegende dat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de
installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019 de vertegenwoordigers voor de
verschillende verenigingen opnieuw moeten worden aangeduid;
Overwegende dat op vraag van de voorzitter de gemeenteraad unaniem beslist om niet geheim te
stemmen maar bij handopsteking per naam en per voor te dragen functie;
CVBA wonen:
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor twee bestuurders en een lid algemene vergadering:
koen Mertens, bestuurder, Nicole Stevelinck, bestuurder, Inge Mertens, lid algemene vergadering;
Gelet op de voordracht ter zitting van fractie NVA voor bestuurder: Tom Hillaert;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Koen Mertens, schepen, met 10 stemmen voor (Open VLD) en
7 onthoudingen (NVA, CD&V+ en MenS), mevrouw Nicole Stevelinck, gemeenteraadslid, met 10
stemmen voor (Open VLD) en 7 onthoudingen (NVA, MenS en CD&V+), de heer Tom Hillaert,
gemeenteraadslid, met 7 stemmen voor (NVA, CD&V+ en MenS) en 10 onthoudingen (Open VLD),
mevrouw Inge Mertens, gemeenteraadslid, met 15 stemmen voor (CD&V+ en Open VLD) en 2
onthoudingen (MenS en NVA),
CVBA Zefier:
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor lid van de algemene vergadering en een
plaatsvervanger: Stijn Deschepper, lid algemene vergadering en Tibbe Verschaffel, plaatsvervanger;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Stijn Deschepper, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS), de heer Tibbe Verschaffel, gemeenteraadslid, met 16
stemmen voor (Open VLD, CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO)
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor lid van de algemene vergadering: Thierry Walbrecht;
Gelet op de stemming als volgt: Thierry Walbrecht, schepen, met 16 stemmen voor en 1 onthouding
(MenS);
Polder (Moerbeke Polder en Polder Moervaart-Zuidlede)
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde en een plaatsvervanger: Koen
Mertens, afgevaardigde en Robby De Caluwé, plaatsvervanger;
Gelet op de voordracht ter zitting van fractie CD&V+ voor een afgevaardigde: Antje Van Hecke;
Gelet op de stemming als volgt: de heer koen Mertens, schepen met 16 stemmen voor (Open VLD,
NVA, CD&V+) en 1 onthouding (MenS), de heer Robby De Caluwé, burgemeester met 10 stemmen voor
(Open VLD) en 7 onthoudingen (NVA, CD&V+ en MenS), mevrouw Antje Van Hecke met 7 stemmen
voor (NVA, CD&V+ en MenS) en 10 onthoudingen (Open VLD);
Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten (OVSG)

Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde en een plaatsvervanger van de
algemene vergadering: Robby De Caluwé, afgevaardigde en Stijn Deschepper, plaatsvervanger;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Robby De Caluwé, burgemeester, met 16 stemmen voor (Open
VLD, CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS), de heer Stijn Deschepper, schepen met 16 stemmen
voor (Open VLD, CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde en een plaatsvervanger: Stijn
Deschepper, afgevaardigde, Sarah Poppe, plaatsvervaner;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Stijn Deschepper, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS), mevrouw Sarah Poppe, schepen, met 16 stemmen voor
(Open VLD, CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Gewestelijke vereniging tot bevordering van het Toerisme in het Land van Waas
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde en een plaatsvervanger: Stijn
Deschepper, afgevaardigde, Sarah Poppe, plaatsvervaner;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Stijn Deschepper, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS), mevrouw Sarah Poppe, schepen, met 16 stemmen voor
(Open VLD, CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
IGP Land van Reinaert
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde en een plaatsvervanger: Stijn
Deschepper, afgevaardigde, Robby De Caluwé, plaatsvervanger;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Stijn Deschepper, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS), de heer Robby De Caluwé, burgemeester, met 16 stemmen
voor (Open VLD, CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Oost-Vlaamse Sportraad
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde: Sarah Poppe;
Gelet op de stemming als volgt: mevrouw Sarah Poppe, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Burensportdienst
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde: Sarah Poppe;
Gelet op de stemming als volgt: mevrouw Sarah Poppe, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Erfpunt
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde: Robby De Caluwé;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Robby De Caluwé, burgemeester, met 16 stemmen voor (Open
VLD, CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);

Logo gezond+
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde en een plaatsvervanger: Inge
Mertens, afgevaardigde, Robby De Caluwé, plaatsvervanger;
Gelet op de voordracht ter zitting van fractie CD&V+ voor een afgevaardigde: Martine Dieleman;
Gelet op de stemming als volgt: mevrouw Inge Mertens, gemeenteraadslid, met 10 stemmen voor
(Open VLD) en 7 onthoudingen (NVA, CD&V+ en MenS), mevrouw Martine Dieleman,
gemeenteraadslid, met 7 stemmen voor (NVA, MenS en CD&V+) en 10 onthoudingen (Open VLD), de
heer Robby De Caluwé, burgemeester, met 16 stemmen voor (Open VLD, NVA en CD&V+) en
1onthouding (MenS);
Poolstok
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde: Stijn Deschepper;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Stijn Deschepper, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Wijkwerken
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde: Robby De Caluwé;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Robby De Caluwé, burgemeester, met 16 stemmen voor (Open
VLD, CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Audio
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde en een plaatsvervanger: Stijn
Deschepper, afgevaardigde en Robby De Caluwé, plaatsvervanger;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Stijn Deschepper, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS), de heer Robby De Caluwé, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Bekken van de Gentse kanalen
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde: Thierry Walbrecht;
Gelet op de stemming als volgt: de heer Thierry Walbrecht, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
ERSV
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde: Sarah Poppe;
Gelet op de stemming als volgt: mevrouw Sarah Poppe, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Streekoverleg Waas en Dender
Gelet op de voordracht van fractie Open VLD voor een afgevaardigde: Sarah Poppe;

Gelet op de stemming als volgt: mevrouw Sarah Poppe, schepen, met 16 stemmen voor (Open VLD,
CD&V+ en NVA) en 1 onthouding (MenS);
Besluit
Art. 1. De vertegenwoordigers aan te duiden in de respectievelijke verenigingen:
CVBA wonen
Bestuurder 1: Koen Mertens
Bestuurder 2: Nicole Stevelinck
Lid algemene vergadering: Inge Mertens
CVBA Zefier
Lid algemene vergadering: Stijn Deschepper
Plaatsvervanger algemene vergadering: Tibbe Verschaffel
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO)
Lid algemene vergadering: Thierry Walbrecht
Polders
Afgevaardigde: Koen Mertens
Plaatsvervanger: Robby De Caluwé
Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten (O.V.S.G.)
Afgevaardigde algemene vergadering: Robby De Caluwé
Plaatsvervanger algemene vergadering: Stijn Deschepper
Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen
Afgevaardigde: Stijn Deschepper
Plaatsvervanger: Sarah Poppe
Gewestelijke vereniging tot bevordering van het Toerisme in het Land van Waas
Afgevaardigde: Stijn Deschepper
Plaatsvervanger: Sarah Poppe
IGP Land van Reinaert
Afgevaardigde: Stijn Deschepper
Plaatsvervanger: Robby De Caluwé

Oost-Vlaamse Sportraad
Afgevaardigde: Sarah Poppe
Burensportdienst
Eén afgevaardigde.
Afgevaardigde: Sarah Poppe
Erfpunt
Afgevaardigde: Robby De Caluwé
Logo gezond+
Afgevaardigde: Inge Mertens
Plaatsvervanger: Robby De Caluwé
Poolstok
Afgevaardigde: Stijn Deschepper
Wijkwerken
Afgevaardigde: Robby De Caluwé
Audio
Afgevaardigde: Stijn Deschepper
Plaatsvervanger:Robby De Caluwé
Bekken van de Gentse kanalen
Afgevaardigde: Thierry Walbrecht
ERSV
Afgevaardigde: Sarah Poppe
Streekoverleg Waas & Dender
Afgevaardigde: Sarah Poppe
Art. 2. Deze beslissing bekend te maken aan de respectievelijke verenigingen, deze beslissing bekend
te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de toezichthoudende overheid via de
overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

11. GR/2019/018 - SAMENSTELLING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (20'20).
De Gemeenteraad,

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van 24 mei 2013 van de Vlaamse regering houdende het lokaal beleid
kinderopvang;
Gelet op de wettelijke bepalingen terzake met betrekking tot de samenstelling en de interne werking
van het Lokaal Overleg Kinderopvang;
Overwegende dat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de
installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019, het LOK opnieuw moet worden
samengesteld,
Definitieve agenda met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft volgende samenstelling en structuur:
Samenstelling en structuur
a. Samenstelling
-

lokale actoren:
1. 3 voor- en naschoolse opvang (Alles Kids, De Palster, De Zonnebloem)
2. 1 Gezinsbond
3. 1 vertegenwoordiger van de zelfstandige onthaalouders
4. 1 vertegenwoordiger van een organisatie onthaalouders
5. 1 vertegenwoordiger van de speelpleinwerking
6. 1 sportfunctionaris
7. 1 vertegenwoordiger van de jeugdraad
8. 1 vertegenwoordiger van Sloeber Ter Moere
9. 1 vertegenwoordiger van ’t Filofantje
10. 1 vertegenwoordiger van Eigenwijz

-

gebruikers:
1. 2 gebruikers uit het oudercomité (2 scholen)
2. 2 ouders of grootouders

-

lokaal bestuur:
1. Voorzitter BCSD

2. Maatschappelijk werkers OCMW
3. Schepen van kinderopvang
de consulent lokaal beleid kinderopvang van Kind en Gezin wordt, als deskundige m.b.t.
kinderopvang, uitgenodigd voor de LOK-vergadering.
deze samenstelling kan verder aangevuld worden met deskundigen, daarom niet specifiek
benoemen, al naargelang het onderwerp van de vergadering.
De samenstelling wordt ook aangevuld met een vertegenwoordiging uit elke fractie. (VLD, CD&V,
MenS, NVA)
Wettelijk is wel bepaald dat ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen
zijn!
Bijkomende aandachtspunten:
de vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang gebeurt schriftelijk. Bij meerdere
kandidaten per vertegenwoordiging verkiezen zij zelf hun vertegenwoordiger tijdens de
installatievergadering.
-

Bij onenigheid is de gemeenteraad bevoegd.

de vertegenwoordiging van de gebruikers kinderopvang gebeurt door affichering bij de
verschillende diensten. Dit kan ook na publicatie in het gemeentelijk infoblad of met een extra bericht
aan de bevolking. Bij meerdere kandidaten per vertegenwoordiging verkiezen zij zelf hun
vertegenwoordiger tijdens de installatievergadering.
-

er is geen onderscheid naar stemgerechtigde leden.

-

de leden worden benoemd op functie.

b. Structuur:
Gezien de kleinschaligheid van de gemeente en de samenstelling van de adviesraad wordt ervoor
geopteerd de eenvoud van de structuur te behouden. De adviesraad zelf kan bij bepaalde
onderwerpen met kleine werkgroepen het thema voorbereiden.
M.a.w. het Lokaal Overleg Kinderopvang kan opgesplitst worden in deeloverleggroepen, op
voorwaarde dat een overkoepelend Lokaal Overleg Kinderopvang bevoegd blijft voor de opdrachten,
bedoeld in artikel 6.
Art. 2. De doelstellingen en de opdrachten van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden als volgt
vastgelegd:
Doelstelling en opdrachten
a.

Doelstelling

De voornaamste doelstelling is het verlenen van advies aan het lokaal bestuur over alles wat betrekking
heeft met de organisatie van kinderopvang.
b. Opdrachten

•

het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en
eventuele bijsturingen ervan;

•

het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en
eventuele bijsturingen ervan;

•

het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen
de gemeente

Art. 3. Deze beslissing bekend te maken aan de respectievelijke verenigingen, deze beslissing bekend
te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de toezichthoudende overheid via de
overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

12. GR/2019/022 - SAMENSTELLING JEUGDRAAD (20'27).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het besluit van 9 december 2016 van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012;
Overwegende dat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de
installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019, de jeugdraad opnieuw moet worden
samengesteld;
Gelet op het voorstel van schepen Sarah Poppe om de samenstelling enigszins aan te passen,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1. De gemeentelijke jeugdraad samen te stellen uit:
•

1 afgevaardigde per erkende (jeugd)vereniging + 1 plaatsvervanger (niet stemgerechtigd)

•

5 onafhankelijken

•

de gemeentelijke ambtenaar bevoegd voor jeugd

Bestuursfuncties worden in samenspraak met de adviesraad voorgedragen. Dit betreft onder meer
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester.
Art. 2. Deze beslissing bekend te maken aan de respectievelijke verenigingen, deze beslissing bekend
te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de toezichthoudende overheid via de
overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

13. GR/2019/024 - SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE
ORDENING (GECORO) (20'32).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het besluit van 19 mei 2000 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies
voor ruimtelijke ordening;
Gelet op de omzendbrief BB2007/03 man-vrouw verhouding GECORO van de Vlaamse minister van
binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering;
Overwegende dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzonderheid artikel 1.3.3, §1, bepaalt dat
een adviesraad voor ruimtelijke ordening wordt opgericht op het niveau van de gemeente, de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening genoemd ;
Overwegende dat de gemeenteraad, conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de voorzitter,
de leden, de plaats-vervangers en de vaste secretaris benoemt ;
Overwegende dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in een gemeente met minder
dan 10.000 inwoners minimum 7 en maximum 9 leden telt ;
Overwegende dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, bepaalt dat het ledenaantal de voorzitter
inbegrepen is en dat minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter deskundigen zijn
inzake ruimtelijke ordening-; dat de overige leden vertegenwoordigers zijn van de voornaamste
maatschappelijke geledingen binnen de gemeente;
Overwegende dat een nieuwe legislatuur een nieuwe samenstelling van de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening vereist;
Overwegende dat voormelde omzendbrief bepaalt dat de evenwichtige verhouding man-vrouw ook
van toepassing is bij de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat een afgevaardigde van een politieke fractie de vergadering als niet-stemgerechtigd
lid kan bijwonen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening samen te stellen uit 9 leden, bestaande
uit de voorzitter, de vertegenwoordigers van 6 maatschappelijke geledingen en 2 deskundigen. De
politieke fracties mogen als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
Art. 2. De volgende maatschappelijke geledingen te laten vertegenwoordigen:
•

Tuinbouw

•

Landbouw

•

Natuur

•

Industrie/werkgevers

•

Werknemers

•

Handelaars

Art. 3 Van de politieke fracties mag een afgevaardigde de vergadering bijwonen als waarnemer (nietstemgerechtigd lid).
Art. 4. Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een voor eensluidend verklaard
uittreksel van deze beslissing toe te zenden aan de Vlaamse regering en aan de Bestendige Deputatie.
Art. 5. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017.

14. GR/2019/039 - PRINCIPIËLE BESLISSING TOT OPRICHTING VAN WERKGROEPEN (20'39).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is om werkgroepen op te richten;
Overwegende dat het aangewezen is om naast de wettelijke voorziene adviesorganen (GECORO,
jeugdraad en Lokaal Opvanginitiatief) ook werkgroepen op te richten met betrekking tot bepaalde
thema’s; dat participatie van de burgers belangrijk is;
Overwegende dat de doelstelling van een werkgroep gericht is op:
adviezen verstrekken aan de gemeentelijke overheid op verzoek van de gemeente zelf of op
eigen initiatief;
contact, overleg en de samenwerking bevorderen van de plaatselijke verenigingen en
belangengroepen;
het nemen van initiatieven die ten goede komen aan het gemeenschapsleven, waar nodig in
overleg met andere raden;
Gelet op het voorstel om werkgroepen op te richten rond volgende thema’s:
mobiliteit, duurzaamheid, cultuur, sport en vrije tijd, senioren; dat bij voldoende interesse ook voor
andere beleidsthema’s werkgroepen kunnen worden opgericht; dat Moerbeke Feest een dergelijk
voorbeeld is,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Art. 1. Werkgroepen op te richten rond bepaalde thema’s zoals onder meer: mobiliteit, duurzaamheid,
cultuur, sport en vrije tijd, senioren, alsook Moerbeke Feest.
Art. 2. Via de webtoepassing een publieke oproep te doen naar geïnteresseerde burgers.
Art. 3. De werkgroepen samen te stellen met vertegenwoordigers van de verschillende fracties, de
bevoegde schepen, deskundigen, vertegenwoordigers van belangengroepen en verenigingen en/of
geïnteresseerde burgers.
Art. 4. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017.

15. GR/2019/026 - GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD (20'55).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 38;
Overwegende dat de werking van de gemeenteraad geregeld wordt in de artikelen 18 tot en met 39
van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat bijgevolg de gemeenteraad bij de aanvang van de nieuwe legislatuur een nieuw
huishoudelijk reglement vaststelt;
Gelet op het ontwerp van huishoudelijk reglement voor de werking van de gemeenteraad,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. Het huishoudelijk reglement, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed te keuren.
Art. 2. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing bekend te maken op de
webtoepassing en ter kennis te brengen van de toezichthoudende overheid van de overzichtslijst zoals
bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

16. GR/2019/030 - BEHEERSOVEREENKOMST
AANSTELLINGEN (21'01).

GEMEENTE-OCMW

VOOR

DIVERSE

De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 41, 5° en 196;
Overwegende dat artikel 196 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat tussen de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient beheersovereenkomsten
kunnen worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten;
Overwegende dat in de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies beroep kunnen doen op
elkaars personeelsleden;

Gelet op het voorstel van beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW voor een geïntegreerd
personeelsbeleid;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW Moerbeke voor een geïntegreerd
personeelsbeleid goed te keuren.
Art. 2. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017.

17. GR/2019/031 - GOEDKEURING DEONTOLOGISCHE CODE (21'03).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 39 van het decreet lokaal bestuur de gemeenteraad bij het
begin van de nieuwe legislatuur een deontologische code dient op te maken voor de
gemeenteraadsleden;
Overwegende dat mandatarissen in ieder geval een aantal wettelijke regels dienen na te leven, maar
dat het passend is dat ter aanvulling op de wettelijke regels er bijkomend een aantal gedragsregels
worden opgelegd; dat deze gedragsregels opgenomen worden in een deontologische code;
Overwegende dat op grond van artikel 55 van het decreet lokaal bestuur deze regels eveneens van
toepassing zijn op de leden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het voorstel van deontologische code,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. Bijgevoegde deontologische code goed te keuren.
Art. 2. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017.

18. GR/2019/032 - PEDAGOGISCH
VLINDERDREEF (21'05).
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;

PROJECT

GEMEENTELIJKE

BASISSCHOOL

DE

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27, 28 ,33 , 37, 54 en 172
quinquies;
Gelet op het decreet van 18 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;
Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 21 juni
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs;

2017

betreffende

samenstelling

Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie
bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure)
goedgekeurd op 21 december 2015 aan actualisatie toe is;
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na
overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten
van de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het overleg in de schoolraad van 27 november 2018;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2015 op te heffen.
Art. 2. Het hierbij gevoegde schoolreglement goed te keuren.
Art. 3. Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking te stellen(op papier of via een elektronische drager)
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
Art. 4. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017.

19. GR/2019/033 - GOEDKEURING AANPASSING GEMEENTELIJK BELASTINGREGLEMENT
SLUIKSTORTEN (21'12).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende coördinatie van onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Durme-Moervaart (IDM);
Overwegende dat IDM instaat voor de opruiming van sluikstort op het grondgebied van de gemeente;
dat een forfaitaire kost wordt aangerekend van € 100 per sluikstort;
Gelet op de brief van 20 juni 2018 van IDM houdende mededeling dat ingeval van exceptioneel veel
sluikstort de forfaitaire kost van € 100 ontoereikend is; dat de gemeente, in het geval de sluikstorter
gekend is, een verzoek kan indienen bij IDM om een factuur op te maken met de werkelijke opruimkost
voor het weghalen van het sluikstort;
Overwegende dat het de gemeente vrij staat om een apart belastingreglement te hanteren;
Gelet op de bestaande reglementen in de gemeenten die eveneens zijn aangesloten bij IDM;
Gelet op ons besluit van 4 september 2018 houdende goedkeuring van de belasting op het weghalen
van sluikstort;
Gelet op de opmerkingen van binnenlands bestuur dat de gehanteerde vergoeding voor het opruimen
van sluikstort niet louter kostendekkend is en daarom niet aanvaardbaar is; dat het bedrag van de
forfaitaire aanrekening van € 250 te hoog is en daarom een aanpassing van het reglement vereist is
(concreet artikel 3);
Gelet op de onderhandelingen met binnenlands bestuur waarbij ze akkoord gaan met een forfaitaire
kost van € 125 euro voor kleinere sluikstorten, en voor grotere sluikstorten een berekening van de
opruimkost op basis van een uurtarief voor inzet van medewerkers en materiaal en de verwerkingskost
voor het afval;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. Voor het aanslagjaar 2019 ten voordele van de gemeente een belasting te vestigen op het
weghalen van afvalstoffen die gestort worden op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden
is of gestort of achtergelaten wordt op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire
recipiënten.
Art. 2. De belasting is in hoofdorde verschuldigd door de persoon die gestort of achtergelaten heeft en
dit zowel op het openbaar als op het privaat domein en in bijkomende orde, zo de dader onbekend is,

door de eigenaar van de afvalstoffen voor zover aangenomen en bewezen kan worden dat de eigenaar
effectief schuldig of medeplichtig is.
In geval er meerdere daders zijn, is elke dader hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
volledige belasting.
Indien er meerdere eigenaars van de afvalstoffen zijn, is elke eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de volledige belasting ingeval de dader onbekend is en bewezen kan worden dat de
eigenaar effectief schuldig of medeplichtig is.
Art. 3. Het bedrag van de belasting is gelijk aan de kostprijs voor het weghalen en verwerken. De
berekening van de opruimkost gebeurt op basis van een uurtarief voor inzet van medewerkers en
materiaal en de verwerkingskost voor het afval.
Voor kleinere sluikstorten is er een forfaitaire kost van € 125. euro voor kleinere sluikstorten,
Art. 4. De belasting is contant te betalen tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke aan contante
betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Art. 5. De belastingplichtige die meent ten onrechte of te hoog te zijn belast, kan bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke. Het bezwaar moet
schriftelijk gebeuren, met redenen omkleed zijn, gedagtekend en ondertekend door de
belastingplichtige of diens vertegenwoordiger. Het moet overhandigd of per post verzonden worden.
De bezwaartermijn bedraagt drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van
de contante inning.
Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn
bezwaarschrift. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.
Art. 6. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek inkomstenbelastingen en de
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek van toepassing op de
provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op inkomsten
betreffen.
Art. 7. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017.

20. GR/2019/036 - CVBA WONEN - UITGIFTE EN ONDERSCHRIJVEN BIJKOMENDE AANDELEN
DOOR BESTAANDE VENNOTEN (21"15).
De Gemeenteraad;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het Nieuw Wetboek Vennootschappen;
Gelet op de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende
voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot
vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale
huisvestingsmaatschappijen;
Overwegende dat onze gemeente aandeelhouder is bij CVBA Wonen;
Gelet op het voorstel van CVBA Wonen per brief van 16 januari 2019 houdende mededeling dat onze
gemeente de kans heeft om 1.190 aandelen bijkomend te onderschrijven om zo de verdere
verankering met de sociale huisvestingsmaatschappij te verstevigen en de ongelijkheid tussen de
gemeenten-vennoten ongedaan te maken door iedereen de kans te geven evenveel aandelen te
bezitten;
Overwegende dat de nieuw uit te geven aandelen deel uitmaken van het variabel kapitaal en kunnen
onderschreven worden aan € 2,48 per aandeel; dat de uiterste inschrijvingsdatum 31 maart 2019 is
waarbij dan 25% of € 737,80 moet worden volstort;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. In te tekenen op 1.190 aandelen in de CVBA Wonen aan een nominale waarde van € 2,48 per
aandeel waarvan 25% of € 737,80 te volstorten per 31 maart 2019.
Art. 2. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te sturen aan CVBA Wonen en
deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017.

21. GR/2019/037 - NIEUWBOUW SPORTCOMPLEX - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN
EN GUNNINGSWIJZE (21'21).
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2015 houdende toetreding tot de divisie
Secundaire Diensten (S) van FARYS|TMVW (en conform de lopende transitie tot haar rechtsopvolger
TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van de FARYS|TMVW;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2016 waarbij principieel wordt ingestemd met de
samenwerking met FARYS voor de bouw van een nieuwe sporthal en het voorgestelde plan van aanpak,
met dien verstande dat de gemeente te allen tijde kan beslissen om al dan niet verder te gaan,
afhankelijk van de financiële implicaties;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2016 houdende goedkeuring van de selectieleidraad
voor de opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van een sportcomplex te
Moerbeke en het voorstel om de oproep tot kandidaatstelling via de onderhandelingsprocedure met
voorafgaande Europese bekendmaking te voeren;
Gelet op het besluit van 8 augustus 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende
goedkeuring van het selectieverslag zoals opgemaakt door FARYS;
Gelet op het besluit van 6 september 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de
lastvoorwaarden voor de opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van en
sportcomplex;
Gelet op het besluit van 21 februari 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende
goedkeuring van het gunningsverslag voor de aanstelling van een ontwerper voor de bouw van een
sportcomplex;
Gelet op het besluit van 27 februari 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende
gunstig advies voor de toekenning van een gebruiksrecht van de sportterreinen aan Farys;
Overwegende dat de gemeenteraad op basis van de drie voorgelegde variantes bij besluit van 12
september 2017 goedkeuring heeft verleend aan variante 2 van het masterplan;
Overwegende dat geopteerd wordt om het project op te delen in een aantal deelprojecten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2018 houdende goedkeuring van de
lastvoorwaarden en de gunningwijze en de raming voor de opdracht “Aanleg van twee
voetbalterreinen ”, zijnde het eerste deelproject;
Gelet op het besluit van 29 mei 2018 houdende gunning van de opdracht “Aanleg van twee
voetbalterreinen ”;
Overwegende dat in het kader van het tweede deelproject, zijnde de opdracht “Nieuwbouw
sportcomplex” een bestek werd opgemaakt;
Overwegende
dat
deze
opdracht
is
opgedeeld
in
volgende
percelen:
* Perceel 1 (ruwbouw en afwerking), raming: € 3.627.270,46 excl. btw of € 4.388.997,26 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (technieken), raming: € 1.436.755,70 excl. btw of € 1.738.474,40 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5.064.026,16 excl. btw of
€ 6.127.471,66 incl. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure,
Met 10 stemmen voor (Robby De Caluwe, Thierry Walbrecht, Inge Mertens, Frederic Dierinck, Koen
Mertens, Sarah Poppe, Stijn Deschepper, Peter De Bock, Tibbe Verschaffel, Nicole Stevelinck), 7
onthoudingen (Lut Van De Vijver, Martine Dieleman, Antje Van Hecke, Karen De Block, Marc Cossaer,
Seline Somers, Tom Hillaert)
Besluit
Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. AF-9180-19-001 en AF-9180-19-002 en de
raming voor de opdracht “Nieuwbouw sportcomplex”, opgesteld door Farys. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 5.064.026,16 excl. btw of € 6.127.471,66 incl. 21%
btw in totaal, opgedeeld als volgt:
* Perceel 1 (ruwbouw en afwerking), raming: € 3.627.270,46 excl. btw of € 4.388.997,26 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (technieken), raming: € 1.436.755,70 excl. btw of € 1.738.474,40 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Art. 3. De opdracht bekend te maken op nationaal niveau.

22. GR/2019/040 - TOEGEVOEGD PUNT DOOR FRACTIE MENS OP DE DAGORDE GEVRAAGD:
VERHOGEN VAN DE PARTICIPATIE VAN BURGERS IN DE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AAN DE HAND VAN EEN VRAGENUURTJE (21'35).
Het Decreet Lokaal Bestuur artikel 304 §1 zegt:
‘De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of
van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en
vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Het eerste lid is van toepassing op het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat “gemeenteraad” wordt gelezen als
“raad voor maatschappelijk welzijn”’. Momenteel weten de burgers niet op welke manier ze hun recht
kunnen laten gelden. Daar dit recht opgenomen is in het Decreet Lokaal Bestuur stelt MEnS voor om
een vragenuurtje voor de bewoners te voorzien zowel tijdens de Gemeenteraad als de Raad voor
maatschappelijk welzijn.
Toelichting agendapunt:
Participatie van de burgers ligt nauw aan het hart van alle partijen. Elke partij heeft dit meegenomen
in zijn verkiezingsprogramma:
Open Vld ‘Nog meer dan in de vorige legislatuur willen wij inzetten op participatie.’
CD&V+ ‘We willen er zijn voor elke inwoner en het dorp verbinden.’
NVA ‘luisteren naar alle Moerbekenaren met grote of kleine noden.’
MEnS ‘De (bekende) structuren van overleg - jeugdraad, cultuurraad, ... - willen we behouden, maar
vullen die ook aan met moderne manieren van inspraak.’
Ook VVSG hecht een groot belang aan burgerparticipatie. Er loopt momenteel een oproep1 naar
vernieuwende initiatieven van gemeenteraden die willen experimenteren met participatie. Om alles

in goede banen te leiden, kan er een reglement opgesteld worden die bijvoorbeeld volgende artikels
kunnen bevatten:
Artikel 1.
Om de bevolking de kans te geven vragen te stellen wordt het halfuurtje van de burger ingericht. Het
zal gehouden worden aan het begin van de vergadering van de gemeenteraad en gedurende de tijd
nodig voor het aanhoren en beantwoorden van de vraag van de burger.
Artikel 2.
Het spreekrecht wordt voorbehouden aan inwoners van Moerbeke, aan erkende Moerbeekse
verenigingen en aan bedrijven/organisaties gevestigd in Moerbeke.
Artikel 3
De uitoefening van het spreekrecht verloopt onder voorzitterschap van de voorzitter, die aan de
betrokkenen het woord verleent en ontneemt.
1
http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Pilootprojecten-voor-participatieve-gemeenteradengezocht.aspx
Artikel 4
Er zijn 3 mogelijkheden om te participeren:
1. Tijdens de zitting een mondelinge vraag stellen over de in openbare zitting te behandelen
agendapunten. Deze vragen zullen bij de behandeling van het punt mondeling worden beantwoord;
2. Tijdens de zitting een mondelinge vraag stellen die niet over de te behandelen agendapunten
handelt. Deze vragen zullen ten laatste op de volgende zitting van de gemeenteraad mondeling
beantwoord worden. Indien nodig en mogelijk kunnen zij ook binnen de gestelde termijn schriftelijk
een antwoord krijgen;
3. De vragen dienen minimum drie werkdagen (dag van de gemeenteraad niet meegerekend) vooraf
schriftelijk te zijn ingediend bij het College
van Burgemeester en Schepenen, die deze bezorgd aan alle gemeenteraadsleden. Indien de vraag te
laat wordt ingediend wordt het antwoord op de vraag verdaagd naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Mocht deze termijn te kort zijn, omdat bijvoorbeeld bijkomende informatie moet worden opgevraagd
aan externe instanties, dan wordt het antwoord eveneens uitgesteld naar de eerstvolgende
gemeenteraad. De burger wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Artikel 5
De gestelde vragen mogen in geen enkel geval handelen over personen. Wanneer de voorzitter
vaststelt dat deze regel niet wordt nageleefd, ontneemt hij de vraagsteller onmiddellijk het woord.
Artikel 6
Over vraagstelling/antwoord wordt verder niet gedebatteerd noch gestemd maar kan wel opgenomen
worden in een agendapunt in een volgend College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteraad
of Raad voor maatschappelijk welzijn.

MEnS stelt voor om dit reglement te bespreken tijdens een vergadering van de fractievoorzitters in de
maand maart zodanig dat het reglement goedgekeurd kan worden in de gemeenteraad van april. Het
vragenuurtje van de burger kan dan de eerste keer doorgaan tijdens de gemeenteraad van mei.
Als gemeente zijn we verplicht om een participatiereglement op te stellen en onder andere burgers
inspraak geven in de gemeenteraad. Verschillende gemeentes zijn ons al voor en gaan zelfs nog een
stapje verder dan het voorstel dat voorligt.
Als gemeente kunnen wij niet achterblijven.
Voorstel van beslissing.
Installeren van een vragenuurtje in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn om de
participatie van de burgers te verhogen. Het reglement voor dit vragenuurtje bespreken in een
vergadering van de partijvoorzitters in de maand maart.
Met 7 stemmen voor (Lut Van De Vijver, Martine Dieleman, Antje Van Hecke, Karen De Block, Marc
Cossaer, Seline Somers, Tom Hillaert), 9 stemmen tegen (Robby De Caluwe, Thierry Walbrecht, Inge
Mertens, Frederic Dierinck, Koen Mertens, Sarah Poppe, Stijn Deschepper, Peter De Bock, Nicole
Stevelinck), 1 onthouding (Tibbe Verschaffel)
Besluit
Het CBS beslist om geen vragenuurtje in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk voor
welzijn te installeren.

23. GR/2019/041 - TOEGEVOEGD PUNT DOOR FRACTIE CD&V OP DE DAGORDE
GEVRAAGD:DEMOCRATISCH,DEGELIJK, BETAALBAAR EN DUIDELIJK, OP FEITEN
GEBASEERD PLAN VAN AANPAK (INCLUSIEF TIJDSSTAPPENPLAN) MET DRINGENDHEID
OPSTARTEN VOOR EEN DUURZAME MOBILITEIT IN MOERBEKE (21'49).
Omschrijving agendapunt.
De voorbije legislatuur zijn enkele nieuwe initiatieven genomen teneinde tot een degelijk
mobiliteitsbeleid te komen. Vele inwoners (en de nieuwe raadsleden?) zijn niet mee met de voortgang
van deze beleidsopties, laat staan dat zij een overzicht hebben van alle opdrachten die op dit ogenblik
lopen, welke invloed ze uitoefenen op het proces en welke factoren deze voortgang al dan niet positief
kunnen beïnvloeden.
Vraag om op basis van : de feitelijk terzake genomen beslissingen van het bestuur zoals de opdracht
gecoördineerd door de Vlaamse Bouwmeester; de vele mobiliteitsbezorgdheden en -suggesties van
inwoners al dan niet reeds naar voor gebracht op de gemeenteaad of in de verkeers- of
begeleidingscommissie; evolueren naar een duidelijk democratisch plan van aanpak om een degelijk
mobiliteitsbeleid dat opgevolgd wordt door een degelijk werkende mobiliteits- en verkeerscommissie.
Toelichting:
Het gemeentelijke mobiliteitsplan is reeds een aantal jaren opgemaakt. Naar aanleiding van nieuwe
evoluties dienden zich nieuwe uitdagingen aan :
We doen volgende vaststellingen :

•

de nieuwe plannen van de
verkeersuitdagingen

•

Een aantal nieuwe verkavelingen en grotere bouwprojecten zorgen ook voor meer mobiliteitsparkeerdruk of uitdagingen voor de zwakke weggebruikers en de gezonde leefomgeving. Dit is
niet alleen zo in het centrum, maar ook bvb ter hoogte van de Ledestraat of op de Kruisstraat.
De relatie tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit is aan een up date toe.

inrichting site suikerfabriek zorgen voor nieuwe

Ook zijn reeds sinds lange tijd heel wat bekommernissen van inwoners niet ingewilligd, uiteraard vaak
ook omdat het budget ontoereikend is maar ook omdat de feitelijkheid van problematieken nog steeds
dient onderzocht te worden.
Grote pijnpunten staan vermeld in het mobiliteitsplan of de verslagen van de verkeerscommissie …..
Onlangs was er nog een petitie van de bewoners van de Heirweg. Periodisch zien we op verschillende
plaatsen snelheidsdisplays…In mei 2017 werd de opdracht gegeven via de Vlaamse Bouwmeester om
een ontwerper aan te stellen voor de opmaak van een masterplan voor het centrum van de
gemeente. In mei 2018 werden 3 mogelijke ontwerpers weerhouden. Een jury zal hun voorstellen
beoordelen. Op dit ogenblik weten noch de raadsleden, noch de bevolking de stand van zaken van
deze procedure. De opmaak van het masterplan werd begroot op ongeveer 85.000 euro en 2 x 3500
euro voor de 2 bureau’s die niet worden weerhouden. De regie wordt opgevolgd door de Vlaamse
bouwmeester. Alle nieuwe problemen zoals bvb de situatie op de Heirweg worden gerelateerd aan
dit project, een citaat uit het CBS okt 2018 : “Het aspect 'veiligheid' is een onderdeel van die
studieopdracht. Het CBS wenst de resultaten van de studie af te wachten vooraleer maatregelen te
nemen.”
Ondertussen besliste het CBS in januari 2018 ter ondersteuning bij de opmaak van het algemeen
verkeersreglement en het verlenen van verkeerstechnische adviezen een verbintenis aan te gaan met
de firam AACON uit Wommelgem. De opdracht bestaat voornamelijk uit de optimalisatie van het
algemeen verkeersreglement en wordt beperkt tot een budget van € 5.000 incl.btw. Als raadsleden
hebben we weinig zicht op de concrete acties die de firma AACON concreet onderneemt, uiteraard zal
dit wel zinvol werk zijn, maar het is ons niet bekend. Het is in het totaalplaatje interessant om ook deze
actiepunten te kennen en in rekening te brengen.
De GBC ( gemeentelijke begeleidingscommissie ) vergaderde de voorbije 2 maand reeds 2 maal – de
laatste vergadering was in januari 2019 - en dit om de provinciaal gesubsidieerde fietssnelwegen voor
Moerbeke af te werken. Hierbij worden verschillende aanpassingen voorgesteld op het gemeentelijke
mobiliteitsplan, ook deze moeten verwerkt worden in het vroegere mobiliteitsplan.
De gemeente Moerbeke deed in 2018 een oproep naar vrijwilligers tot inventarisatie van de trage
wegen in de gemeente ism vzw Trage wegen. Dit zijn paden of wegen die bestemd zijn voor nietgemotoriseerd verkeer. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, bospaden en
doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. Ook dit
gedeeltje is een boeiende insteek voor het opmaken van een aangename aantrekkelijke duurzame
mobiliteitskaart voor Moerbeke.
In de verkeerscommissie vorige legislatuur werd een Save-charter ondertekend waarbij een aantal
doelstellingen de verkeersveiligheid vooral voor zwakke weggebruikers werden opgevolgd. Heel wat
raadsleden noch de bevolking zijn hiervan op de hoogte. Waarschijnlijk zal ook dit dienen
geactualiseerd te worden maar ook bekend gemaakt en verder opgevolgd via brede communicatie.
In het kader van de verdere ontdubbeling van onze rioleringen, en de samenwerking met RIOP loopt
sinds enige jaren een strategisch heel belangrijk uitvoeringsplan. Ook hierbij zijn een aantal

prioriteiten vanuit RIOP lopende/ in bespreking met de gemeente en ook hier is het zinvol deze
projecten af te stellen op de te plannen wegeniswerken. Uiteraard is ook de wijze waarop de
prioriteiten vastgelegd worden van invloed op welke wegeniswerken de komende jaren zullen
uitgevoerd worden en vragen we om informatie hoe deze prioriteitenstelling verder afgesproken
wordt. Wetende dat dergelijke keuzes bepaald worden door prioriteiten waarbij zowel de (ook
bovenlokale)waterhuishouding zelf, de aanwending van beschikbaar budget, de samenhang met
openbare werking en laatst maar niet minst ook de zorg voor ons leefmilieu van belang zijn is ook hier
een belangrijke democratische bespreking/afstemming noodzakelijk om tot een realistisch
meerjarenplan te komen voor een mobiliteitsplan in uitvoering. De discussie met en zorg voor de
feiteliijk vastgestelde mobiliteitsbekommernissen van onze inwoners is hierbij ook erg belangrijk.
Binnen de intergemeentelijke samenwerking Interwaas is een cel actief die het Openbaar vervoer en
de prioriteiten voor de deelgemeenten proactief wil stimuleren. Wat is de stand van zaken hiervan,
waarop kan Moerbeke wegen en via welke kanalen om hier ook meer resultaat te kunnen uit halen?
Vermits zorgen voor een goede mobiliteit gestoeld is op heel wat van deze bewegingen of initiatieven
vinden we het als CD&V+ belangrijk dat er een degelijk democratisch permanent duurzaam overleg
dient gevoerd te worden onder de vorm van een commissie of werkgroep, om al deze zaken in rekening
te brengen en bewuste keuzen te maken wat betreft de mobiliteitsvisies en uitdagingen. Ook het
budgettaire beschikbare plaatje hierbij ( zowel wat mobilteitsbudget betreft maar ook wat betreft
maximale raadpleging op subsidies) is cruciaal bij de besprekingen.
Beslissing :
Is de gemeenteraad akkoord dat het mobiliteitsbeleid in al zijn facetten en met urgentie besproken
wordt met de raadsleden, geïnteresseerde derden, ervaringsdeskundigen en experten in deze materie
? Is de gemeenteraad akkoord dat hiervoor bij urgentie een permanente beleidsgroep/commissie
wordt samengesteld - over de partijgrenzen – met degelijke burgerparticipatie en in aanwezigheid van
de deskundige ambtenaren en bevoegde schepenen om alle informatie van de lopende beslissingen
op een apart forum door te nemen en op elkaar af te stemmen zodat er met inzicht in alle initiatieven
en degelijk gebruik van ingezette middelen er prioriteiten kunnen gesteld worden en resultaten
geboekt op korte, middellange en lange termijn ?
Met 17 niet gestemd (Robby De Caluwe, Thierry Walbrecht, Lut Van De Vijver, Inge Mertens, Frederic
Dierinck, Koen Mertens, Sarah Poppe, Stijn Deschepper, Peter De Bock, Tibbe Verschaffel, Nicole
Stevelinck, Martine Dieleman, Antje Van Hecke, Karen De Block, Marc Cossaer, Seline Somers, Tom
Hillaert)
Besluit
De gemeenteraad stelt vast dat de oprichting van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie voorzien
is. Er wordt dan ook over onderhavig agendapunt niet gestemd.
Namens de gemeenteraad,
Karin Van de Sompel

Peter De Bock

Get. Algemeen directeur

Get. Voorzitter

