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-----OPENBARE ZITTING
1.

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
- Voedseloverschotten / 1 euromaaltijden.
Raadslid Lampaert zegt dat sinds kort kleinhandelaars geen BTW meer betalen op het
wegschenken van voedseloverschotten aan het lokale OCMW of aan goede doelen uit
diezelfde stad of gemeente die erkend zijn door het OCMW.
Aangezien er in Eeklo toch wel wat armoede is en er zelfs privé-initiatieven lopen die aan
voedselbedeling doen, wil de N-VA fractie vragen welke acties het OCMW zal ondernemen
om deze lokale kleinhandelaars te bereiken en te overtuigen hun voedseloverschotten weg te
schenken aan die Eeklonaars die het hard nodig hebben.
Daarbij aansluitend verwijst zij ook naar de 1 euro maaltijd van Liesbeth Homans. Kwetsbare
kinderen tot en met twaalf jaar krijgen dankzij dit initiatief een gezonde maaltijd voor één euro.
De Vlaamse overheid subsidieert de maaltijd.
NVA vraagt of het OCMW bereid is in te stappen in dit project.
Schepen Smessaert antwoordt dat vanuit het OCMW het initiatief werd genomen om een
overleg te organiseren met alle Eeklose basisscholen, Wijkcentrum De Kring en de stedelijke
jeugddienst omtrent een mogelijke subsidieaanvraag in het kader van de oproep ‘gezonde en
betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning’. Dit overleg ging door op
woensdag 16 september.
Het overleg verklaarde zich akkoord om een subsidieaanvraag in te dienen waarbij er voor
gekozen wordt om maaltijden en middagtoezicht aan te bieden op school tegen de prijs van
1 euro aan alle kinderen wiens ouders toegang hebben tot de Sociale Kruidenier van
Wijkcentrum de Kring. De toegang tot de Sociale Kruidenier wordt toegekend door het OCMW
aan personen en gezinnen wiens beschikbare budget onder de budgetstaandaard zit. Het
overleg oordeelt dat we met de afbakening van deze doelgroep de meest kwetsbare kinderen
en ouders zullen bereiken. Om het project financieel haalbaar te maken worden middelen
aangevraagd via de vermelde projectoproep en leveren de basisscholen ook hun bijdrage via
het toepassen van een lager tarief voor de omschreven doelgroep. In het project wordt ook
ingezet op de toeleiding van de doelgroep naar het aanbod van de goedkope maaltijden en
de toeleiding van de doelgroep naar andere initiatieven die bijdragen tot het voorzien van
gezonde voeding enerzijds en tot integrale gezinsondersteuning anderzijds. Hiermee worden
onder meer initiatieven als de Speelbazaar, de Babybazaar, de kinder- en tienerwerking van
Wijkcentrum De Kring, Opgroeibabbels van Kind & Gezin, de Sociale Kruidenier, de
kooklessen voor de mensen van de Sociale Kruidenier en de Volkstuintjes bedoeld. Voor deze
toeleiding wordt een beroep gedaan op de ‘Brugfiguur’ (tussen scholen, ouders en
welzijnsorganisaties) van Wijkcentrum De Kring. De doelgroep zal via de werking van
Wijkcentrum De Kring ook bij de voorbereiding en de uitwerking van het project betrokken
worden.
Naast het aanbieden van een gezonde betaalbare maaltijd zal er ook gezorgd worden voor
een gezond tussendoortje (fruit/zuivel). Hiervoor zal contact opgenomen worden met lokale
handelaars om hun (voedsel)overschotten ter beschikking te stellen van het project. Er gingen
hierover reeds verkennende positieve gesprekken door. Het aangeboden tussendoortje is niet
enkel bestemd voor de meest kwetsbaren maar zal, mede om het stigma te vermijden,
aangeboden worden aan alle leerlingen van de basisscholen die geen tussendoortje mee
hebben.
Vanuit het project wordt ook de link gelegd naar sociale tewerkstelling aangezien de artikel
60’er van Wijkcentrum De Kring zal ingezet worden voor de distributie van de
voedseloverschotten (ophalen en verdelen).
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In de loop van het project worden de mogelijkheden tot structurele verankering van dit initiatief
bekeken en onderzocht hoe dit kan bestendigd worden.
Het overleg oordeelde dat het voorliggende project beantwoordt aan alle verplichte en alle
optionele criteria (zie onder).
Het OCMW bereidt de projectaanvraag verder voor en zal deze voor eind september indienen.
Indien het project wordt goedgekeurd, dient het project ten laatste te starten op 15 december
2015.
De maximale subsidie bedraagt 60.000 euro voor een looptijd van 3 jaar (20.000 euro per
jaar).
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:
- Welke regels worden nageleefd bij de eindredactie van Het Eikenblad?
Deze vraag wordt behandeld samen met het aan de agenda toegevoegd punt van raadslid
Windey (agendapunt 27).
De volgende 3 mondelinge vragen, die allen betrekking hebben op de vluchtelingenproblematiek,
worden samen behandeld.
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:
- Zijn er contacten geweest tussen Fedasil en de stad Eeklo i.v.m. de vluchtelingencrisis?
Raadslid Lecompte stelt dat men er hedendaags niet omheen kan: de vluchtelingenstroom in
Europa wordt een probleem, en wel van lange adem. Het wordt niet alleen een Europees en
Belgisch probleem, maar ook gezien de spreidingsplannen zal Eeklo er onverwijld mee te
maken krijgen.
Vandaar ook zijn vraag in hoever het schepencollege dit humaan wil aanpakken en welke
gevolgen heeft dit voor het OCMW gezien het OCMW nu al voor 40 % moet in staan voor
lokale opvang. Welke budgettaire weerslag kan of zal dit teweeg brengen voor de
meerjarenplanning? Is er al een stelling binnen het schepencollege?
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
- Vluchtelingenproblematiek.
Raadslid Smet verwijst naarde serieuze vluchtelingenproblematiek waarmee we te maken
hebben en nog zullen krijgen. Er zal de komende periode veel nood zijn aan hulp en opvang.
Zijn vraag is: wat wordt er allemaal voorzien om deze opvang te kunnen in goede banen
leiden?
Er is ook in samenwerking met de N9 een denk- en werkgroep gestart om de te nemen acties
te bundelen en de communicatie naar verenigingen en burgers in goede banen mee te helpen
leiden.
Wat is de stand van zaken hiervan?
Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
- Toestroom van vluchtelingen naar België.
Raadslid Eggermont vrewijst naar de brief die alle OCMW's gekregen hebben met de vraag
om Syrische vluchtelingen (minstens 1 gezin) op te vangen. Er zullen dus zeker ook erkende
vluchtelingen in Eeklo bij het OCMW aankloppen.
Haar vraag is:
Heeft Eeklo nog plaats om vluchtelingen op te vangen ?
Zijn er nog noodwoningen of transitwoningen beschikbaar?
En, indien er reeds Syrische gezinnen in Eeklo wonen, zijn jullie dan nog verplicht om
bijkomende gezinnen op te vangen?
Want eenmaal de asielprocedure afgelopen is, komen deze mensen vaak op straat terecht en
zijn soms het slachtoffer van huisjesmelkerij.
Dus wat zijn nu de concrete plannen van het OCMW i.v.m. deze problemen?
Schepen Smessaert antwoordt dat de sterke stijging in het aantal asielaanvragen van
vluchtelingen uit Syrië, Irak, Afghanistan, onvermijdelijk ook in Eeklo zijn impact zal hebben.
De OCMW-raad van 15 september heeft de vluchtelingenproblematiek en de mogelijke impact
op de OCMW-dienstverlening voor de eerste maal besproken. Momenteel is de situatie nog
te onduidelijk om de impact concreter in te schatten. Het OCMW volgt de situatie van nabij op.
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Om een antwoord te kunnen geven op de diverse vragen van de gemeenteraadsleden wil hij
vooreerst wat verduidelijking geven over de problematiek.
Zo is het belangrijk een onderscheid te maken tussen asielzoekers tijdens hun asielprocedure
enerzijds en personen die uiteindelijk erkend worden als vluchteling anderzijds.
In de fase van de asielprocedure hebben asielzoekers enkel recht op materiële opvang (bed,
bad, brood) in een opvanginitiatief. Deze opvang van asielzoekers is een bevoegdheid van
Fedasil. Er zijn collectieve opvangstructuren, zoals het Rode Kruis Opvangcentrum in de
Pokmoere in Eeklo met ongeveer 106 plaatsen. Daarnaast zijn er ook Lokale
Opvanginitiatieven (LOI) die door de OCMW’s worden ingericht.
Het OCMW van Eeklo heeft er in het verleden steeds voor geopteerd om geen eigen lokaal
opvanginitiatief in te richten, gezien er reeds een opvangcentrum is in onze stad.
Het OCMW heeft begin september van Fedasil de vraag gekregen om extra LOI-plaatsen te
voorzien. Ook de omliggende OCMW’s hebben deze vraag gekregen. Een aantal gemeenten
hebben reeds beslist om het aantal plaatsen in het LOI uit te breiden of beraden zich hierover.
Een aantal andere gemeenten zullen dit niet doen. Er is geen verplichting voor het OCMW om
een LOI op te richten en er is ook geen sprake van een spreidingsplan.
De volledig nieuwe oprichting van een LOI gaat gepaard met een grote inzet van mensen en
middelen. Het OCMW moet hiervoor onder andere woningen ter beschikking stellen en zorgen
voor de nodige personeelsomkadering voor de begeleiding. Het OCMW houdt de beslissing
om al dan niet een LOI op te richten momenteel nog in beraad.
Asielzoekers die erkend worden als vluchteling of die subsidiaire bescherming genieten
krijgen een verblijfsrecht in België. Zij dienen binnen een termijn van 2 maanden het
opvangcentrum verlaten en eigen huisvesting vinden.
De verwachting is dat de zoektocht naar een geschikte en betaalbare woning op de privéhuurmarkt een knelpunt zal worden, gezien er een grote vraag zal zijn naar huurwoningen in
het laagste huursegment. De vluchtelingen hebben vrije keuze van woonplaats. Een deel van
hen zal zich ook in Eeklo komen vestigen.
Het OCMW onderzoekt of er nood zal zijn aan tijdelijke vormen van huisvesting, bijvoorbeeld
in de vorm van transitwoningen, om te voorkomen dat de meest kwetsbare vluchtelingen zoals
bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen dakloos zouden worden.
Vanaf het moment dat vluchtelingen zich in een gemeente hebben gevestigd worden ze in
principe gerechtigd op financiële steun van het OCMW (in de vorm van een leefloon of een
equivalent aan het leefloon), indien ze niet over eigen bestaansmiddelen beschikken.
Vlaams minister Homans verwacht dat er zich minstens 20.160 vluchtelingen in Vlaanderen
zullen vestigen. Een deel daarvan zal zich wellicht ook in Eeklo vestigen. Het OCMW verwacht
dus een stijging van het aantal leefloners. Deze stijging komt bovenop de stijging dit jaar als
gevolg van de wijzigingen in de werkloosheidsreglementering. De budgettaire weerslag op
Eeklo op het vlak van de uitbetaling van leeflonen is beperkt in die zin dat het uitbetaalde
leefloon aan vluchtelingen 100% wordt betoelaagd door de federale overheid. Deze
vluchtelingen moeten echter ook de nodige begeleiding krijgen zodat ze zich zo vlot mogelijk
kunnen integreren in onze gemeenschap. Dit betekent dat het OCMW in voldoende
personeelsomkadering zal moeten voorzien. Het is momenteel niet duidelijk of de OCMW’s
door de hogere overheden zullen ondersteund worden in deze opdracht.
Het OCMW bereidt zich alvast voor om de nieuwe instroom van vluchtelingen in de gemeente
zo goed mogelijk op te vangen. We onderzoeken alle mogelijke pistes. We verwachten de
impact vooral vanaf begin 2016. Binnen de OCMW-raad zal de situatie van nabij opgevolgd
worden en zullen de nodige voorzieningen getroffen worden. In de huidige situatie is het nog
te vroeg om concrete beslissingen te nemen. We onderzoeken alle mogelijke pistes.
Schepen D’Haeseleer voegt eraan toe dat er een toegenomen golf van solidariteit met de
vluchtelingen op gang is gekomen. Daarom werd een initiatief genomen om deze
aanbiedingen te kanaliseren via de geijkte kanalen in Eeklo.
Volgende initiatieven worden gepland:
- Op korte termijn: kledinginzameling
- Op middellange termijn: bewustwordingscampagne en financiële campagne
- Op lange termijn: het opstarten van een project van peter-/meterschap voor de
vluchtelingen die in Eeklo blijven.
Momenteel kan de schepen hierover nog geen verdere concrete uitleg geven, aangezien de
acties nog worden uitgewerkt.
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Aan raadslid Lecompte wordt nog geantwoord dat het OCMW nog geen concrete vraag van
Fedasil heeft ontvangen. Aan raadslid Eggermont wordt geantwoord dar Eeklo momenteel 2
noodwoningen heeft, die beide ingenomen zijn. Er wordt hier momenteel geen uitbreiding
voorzien.
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Omvormen bushalte tot parkeerplaatsen in Balgerhoeke.
Raadslid Luc Vandevelde verwijst naar het voorstel dat hij lanceerde tijdens de
zomermaanden om de bushalte t.h.v. de kerk van Balgerhoeke om te vormen tot 6
(bijkomende) parkeerplaatsen.
Het is namelijk zo dat, sinds de komst van de stint (elektrische bolderkar voor kleine kinderen),
geen busvervoer meer wordt georganiseerd voor de kinderopvang en die bushalte er dus nu
overbodig ligt.
De parkeerplaatsen kunnen goed gebruikt worden voor de ouders die hun kinderen afzetten,
voor de plaatselijke middenstanders, voor kerkbezoekers bij begrafenissen, ...
Een aantal witte lijnen spuiten en klaar is Kees…
Hij las in de krant dat de bevoegde schepen te vinden was voor dit idee.
Wanneer mogen ze de verfspuiter verwachten?
Schepen De Waele gaat ermee akkoord om, wanneer deze autobushalte niet meer nodig is,
ze een andere bestemming te geven. Er werd advies gevraagd aan de school en zij zien de
bushalte –althans toch op bepaalde tijdstippen - liever niet verdwijnen. Ook moet het project
van de bolderskarren nog worden geëvalueerd. Daarna zal door het college van burgemeester
en schepenen een beslissing worden genomen.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
- Leegstand handelspanden.
Raadslid De Graeve zegt dat recente cijfers uitwezen dat Eeklo het met een gemiddelde van
8,40% slecht doet qua leegstand bij handelszaken. Eeklo tekent hierbij hetzelfde
leegstandspercentage op als Vlaanderen, waarbij omliggende gemeenten wel een lager
leegstandspercentage kennen.
Nu wordt er enkel gewerkt met een belasting op dergelijke leegstand. Waarom wordt er niet
gewerkt met stimuli-maatregelen? Starterspremies onder de vorm van een vrijstelling van de
gemeentebelastingen gedurende bv. de eerste drie jaar. De mogelijkheid om eigenaars die
bv. een pop-upwinkel of een atelier van kunstenaars toelaten, zouden vrijgesteld kunnen
worden van de taks.
Aan een tijdelijke invulling kunnen heel wat voordelen verbonden zijn, zowel voor de eigenaars
van de panden als voor de huurders.
In januari werd er gesproken van een citymarketingplan. Graag had hij gehoord wat de
concrete plannen zijn?
Schepen de Waele antwoordt dat dergelijke cijfergegevens altijd een momentopname zijn. Hij
beschikt ondertusen over meer recente cijfers (telling maart 2015), waaruit blijkt dat de
leegstand momenteel gedaald is tot 5,8 %. Hij is inderdaad ook van oordeel dat wij een goed
klimaat moeten scheppen voor de ondernemers. Het is zijn intentie om een plan op te stellen,
waarbij de voorstellen van het raadslid mee kunnen worden onderzocht. Het voorstel van popups vindt de schepen geen oplossing, omdat deze niet duurzaam is. Schepen De Waele deelt
ook nog mee dat, binnen het kader van de budgetbesprekingen, de uitbreiding van de dienst
economie één van de items is die wordt onderzocht. De schepen stelt ook nog vast dat er
momenteel veel initiatieven georganiseerd worden binnen ons handelscentrum en dat er een
goede samenwerking is tussen de handelaars. De stad wil dergelijke initiatieven zogoed
mogelijk logistiek en financieel ondersteunen.
Raadslid de Graeve wijst er nog op dat ook de parkeerproblematiek en de toekomstige
bereikbaarheid van Eeklo in deze problematiek meespelen. Schepen De Waele kan dit
beamen en en hoopt op goede voorstellen vanuit de Werkgroep Mobiliteit.
Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens groen:
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-

Vraag om het belang van goede waterbuffering beter bekend te maken.
Raadslid De Jaeger verwijst naar de wateroverlast waarmee Eeklo af ten toe te kampen heeft,
ook deze zomer weer. Er zijn steeds meer zomerse buien en ze zijn intenser. Dit is ook
duidelijk in Eeklo te merken.
Zoiets voorkomen is niet makkelijk.
De klimaatverandering bestrijden door minder CO² uitstoot is met de burgemeestersconvenant
een stap in de goede richting.
Wat ook helpt, is zo weinig mogelijk verharding in de stad, zodat regenwater kan insijpelen en
het niet snel naar de laagst gelegen straten kan.
Grote bouwwerken moeten daarom via een regenwatertoets een vergunning krijgen van
Ruimte Vlaanderen.
Toch loopt het ook hier soms mis. Bij het bouwproject van de ‘Kleine Wegel’ waren heel wat
zaken niet conform de afgeleverde vergunning. De speelplaats zou aangelegd worden in
waterdoorlatende klinker, maar dit werd beton. De scheidingsgracht moest een bufferende en
infiltrerende functie hebben maar werd door het polderbestuur in betonschelpen aangelegd.
Geen infiltratie mogelijk en een ramp voor de amfibieën die wel in, maar niet meer uit de gracht
geraken.
Bovendien staat de boom aan de ingangspoort blijkbaar in de weg voor de brandweer. Bomen,
men vergeet het soms, zijn prima waterzuigers.
Wat heeft het stadsbestuur gedaan om te zorgen dat er een goede waterbuffering gebeurt op
het terrein en hoe kan men naar de toekomst toe bouwheren, verkavelaars en polderbesturen
beter het belang van een goede waterretentie laten inzien?
Voor wat het concrete dossier betreft, verwijst schepen Dirk Van de Velde naar het overleg
dat met de verschillende partijen plaatshad en naar de verslagen van het college van
burgemeester en schepenen ter zake.
In verband met de waterproblematiek zegt de schepen dat de grootste problemen zich
voordoen bij korte hevige regenbuien. Er werden al verschillende maatregelen genomen: bv.
aanleggen van grachten in nieuwe verkavelingen, wadi’s. Binnenkort verwacht het college ook
een voorstel van het polderbestuur voor het aanleggen van een grote buffer ten zuiden van
de expresweg.
Wij trachten strenge eisen op te leggen in onze stedenbouwundige vergunningen, maar het is
inderdaad zo dat mensen zich niet altijd houden aan deze voorwaarden. Hiertegen wordt soms
opgetreden, maar het is niet zo dat hierop gestructureerd controle wordt gedaan.
Raadslid De Jaeger beaamt dat de burger niet altijd het belang inziet van de strenge eisen die
in de vergunning worden opgelegd. Het belang van waterbuffering zou meer bekend kunnen
worden gemaakt en gesensibiliseerd. Zij merkt ook op dat het onderhoud van de grachten
beter kan.
Waarop schepen Dirk Van de Velde bevestigt dat bewustmaking inderdaad een
aandachtspunt is. Het onderhoud van de grachten is een verantwoordelijkheid van
verschillende partners, maar ook hier speelt een individuele verantwoordelijkheid van de
burger die soms verantwoordelijk is voor de vervuiling.

2.

Goedkeuring verslagen gemeenteraad dd. 29 juni 2015 en 17 augustus 2015.

De verslagen van de gemeenteraadszittingen van 29 juni en 17 augustus 2015 worden unaniem
goedgekeurd.
3.

Mededelingen aan de gemeenteraad.

De raadsleden hebben kennis kunnen nemen van het desbetreffende bundel.
De raad hoort eveneens een mededeling van raadslid Blomme, waarbij hij zijn bezorgdheid uit over
de manier waarop gemeenteraadsleden met elkaar omgaan, inzonderheid op sociale media. De raad
hoort eveneens de repliek van raadslid Windey.
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4.

Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.

Na de inleiding door de heer burgemeester en de tussenkomst van raadslid Luc Vandevelde neemt
de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 25 februari 2008, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 29 september 2008,
23 maart 2009, 29 juni 2009, 27 september 2010, 13 december 2010, 21 februari 2011, 26 april 2011,
21 november 2011, 27 februari 2012, en 23 april 2012, 25 juni 2012, 26 november 2012, 20 januari
2014, 26 mei 2014, 23 juni 2014, 17 november 2014, 23 februari 2015 en 29 juni 2015;
Gelet op verschillende besprekingen in de gemeenteraad in verband met het aanleggen van een
hondenlosloopweide;
Gelet op het voorstel van de stedelijke milieudienst dd. 8 september 2015 houdende een voorstel tot
het aanleggen van dergelijke hondenlosloopweide op een perceel braakliggende grond gelegen te
Eeklo, Gebroeders Van De Woestijneplein, deel van het kadastraal perceel nr. 686 a4 van de sectie F,
met een benaderende oppervlakte van 1.164 m²;
Overwegende dat het noodzakelijk is om hiervoor artikel 39 van het algemeen politiereglement aan te
passen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
Artikel 39 van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 39
De honden dienen aan de leiband te worden gehouden op openbare plaatsen, in openbare parken
en plantsoenen en op plaatsen waar veel volk samenkomt, uitgezonderd op die plaatsen waar het
loslopen toegestaan wordt door een specifiek bord.
Wie een hond uitlaat, dient de uitwerpselen van het dier onmiddellijk op te ruimen.”
Artikel 2
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking.
5.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
– statutenwijziging – goedkeuring.

Na de inleiding door schepen De Coninck hoort de raad de tussenkomst van raadslid Desmet. Na het
antwoord van schepen De Coninck en de burgemeester en de tussenkomst van raadslid Windey
neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad lid is van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen;
Gelet op het schrijven van Toerisme Oost-Vlaanderen VZW dd. 15 juli 2015, waarin wordt voorgesteld
om een statutenwijziging door te voeren, die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de
buitengewone algemene vergadering op 24 september 2015;
Gelet op het voorstel van statutenwijziging en de toelichtende nota;
BESLUIT met 15 ja-stemmen en 10 neen-stemmen:
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van Toerisme Oost-Vlaanderen VZW goed.
De raadsleden Marc Windey, Luc Vandevelde, Filip Lecompte, Tineke Verstraete, Rudi Desmet, Paul
Verstraete, Rita Gysels, Ann Eggermont, Hilde Lampaert en Peter De Graeve hebben tegengestemd.
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6.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio – toetreding verschillende
lokale besturen tot de vereniging Audio – goedkeuring.

Tijdens de behandeling van dit dossier heeft raadslid Luc Vandevelde de zitting tijdelijk verlaten.
Na de inleiding door de heer burgemeester neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 224, tweede lid, van het OCMW-decreet dat de instemming van alle deelgenoten vereist
voor de toetreding van nieuwe deelgenoten;
Gelet op de vraag vanwege gemeente Houthalen-Helchteren om toe te treden tot de vereniging Audio,
zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 26 juni 2014;
Gelet op de vraag vanwege stad Landen om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de
notulen van de gemeenteraad van 28 oktober 2014;
Gelet op de vraag vanwege OCMW Houthalen-Helchteren om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals
blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 17 juli 2014;
Gelet op de vraag vanwege OCMW Harelbeke om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de
notulen van de OCMW-raad van 19 februari 2015;
Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio van 12 juni 2014;
Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van gemeente Houthalen-Helchteren,
stad Landen, OCMW Houthalen-Helchteren en OCMW Harelbeke formeel goed te keuren;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De toetreding goed te keuren van gemeente Houthalen-Helchteren tot de vereniging Audio.
Artikel 2
De toetreding goed te keuren van stad Landen tot de vereniging Audio.
Artikel 3
De toetreding goed te keuren van OCMW Houthalen-Helchteren tot de vereniging Audio.
Artikel 4
De toetreding goed te keuren van OCMW Harelbeke tot de vereniging Audio.
Artikel 5
Deze beslissing te vermelden op de lijst bedoeld in art. 252 van het gemeentedecreet.
7.

Algemeen bestuur – Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw – ontbinding
van de vzw – buitengewone algemene vergadering van 23 september 2015.

Raadslid Luc Vandevelde heeft de zitting opnieuw vervoegd.
Na de inleiding door de heer burgemeester hoort de raad de tussenkomst van raadslid Blomme en het
antwoord van de burgemeester.
Dan neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op de brief van 26 juni 2015 van de VZW Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen
(verder VZW PBO), waarvan de stad werkend lid is, bevattende de samenroeping van de leden van
de VZW in een Buitengewone Algemene Vergaderging op 23 september 2015, met volgende agenda:
1. Verslag van de Raad van Bestuur;
2. Beslissing tot ontbinding van de VZW Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen - Indien
er een netto-actief overblijft, bestemming van dit netto-actief, overeenkomstig de statuten (4/5meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden);
3. Jaarrekening en balans – toestand op 15 september 2015;
4. Verslag van de verificateur;
5. Goedkeuring jaarrekening en balans per 15 september 2015 – kwijting;
6. Beslissingen inzake de vereffening:

Verslag gemeenteraad 21 september 2015 - pag. 8/34

a. Indien uit de balans blijkt dat er noch activa noch passiva zijn:
Sluiten van de vereffening (2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden);
b. In alle andere gevallen:
i. Aanstelling van één of meerdere vereffenaars, met in het tweede geval beslissen of zij al
dan niet als college optreden;
ii. Vaststellen van hun vergoeding;
7. Volmachten tot het verrichten van de formaliteiten inzake neerleggingen en publicaties;
Gelet op artikel 42 en 43,5° van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, de artikelen 4, 6°, 8 en 20 in het bijzonder;
Gelet op de statuten van de VZW PBO, laatst gecoördineerd op 16 december 2004 en gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 november 2005, de artikelen 31 en 42 in het bijzonder.
Overwegende dat de raad van bestuur en de algemene vergadering van de PBO, evenals de
provincieraad van Oost-Vlaanderen op 24 maart 2014, 25 juni 2014 en 4 mei 2015 een
protocolakkoord hebben goedgekeurd houdende de overname van de Provinciale Brandweerschool
door de provincie;
Overwegende dat dit akkoord kadert in de integratie van de brandweer- en politieopleiding (de VZW’s
PBO en OPAC), de opleiding dringende geneeskundige hulp (ingericht door de VZW MEDOV) en de
Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) in één provinciaal Centrum voor Vorming van Lokaal
Overheidspersoneel;
Overwegende dat de steden en gemeenten die lid zijn van de VZW PBO op 18 juli 2014 per brief op
de hoogte werden gebracht van de nakende overname;
Overwegende dat de overname volgens de bepalingen van voornoemd protocolakkoord sinds 1 juli
2015 werd opgestart en op datum van de buitengewone algemene vergadering van 23 september
2015 geheel of voor het grootste gedeelte zal beëindigd zijn;
Overwegende dat de VZW PBO bijgevolg haar maatschappelijk doel verliest, zodat er aanleiding is
deze te ontbinden en desgevallend in vereffening te stellen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel1
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene vergadering van
de VZW Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen op 23 september 2015, evenals van de
agenda van deze vergadering.
Artikel 2
De gemeenteraad stemt in met de ontbinding van deze VZW.
Artikel 3
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van de VZW of diens
plaatsvervanger wordt opdracht gegeven op de buitengewone algemene vergadering van
23 september 2015 zijn stemgedrag af te stemmen op onderhavige gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de Gouverneur-Voorzitter van de VZW
Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
8.

Algemeen bestuur – samenstelling raad van beheer van het cultuurcentrum De Herbakker
– wijziging.

Na de toelichting door schepen De Coninck gaat de raad ermee akkoord om dit punt bij handopsteking
te stemmen.
De gemeenteraad,
Gelet op zijn beslissing dd. 16 september 2013 houdende samenstelling van de raad van beheer van
het cultuurcentrum De Herbakker;
Overwegende dat mevrouw Rita Willems, afgevaardigde van de N-VA, haar ontslag in deze raad van
beheer heeft ingediend;
Overwegende dat door de N-VA de kandidatuur wordt voorgedragen van de heer Raf Wittock,
Gentsesteenweg 71, 9900 Eeklo;
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BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel
De heer Raf Wittock wordt aangesteld als lid van de raad van beheer van het cultuurcentrum De
Herbakker, ter vervanging van mevrouw Rita Willems.
9.

Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – wijziging.

De dossiers 9 en 10 worden samen ingeleid door de heer burgemeester.
Na de tussenkomst van de raadsleden Luc Vandevelde en Lampaert hoort de raad het antwoord van
de burgemeester en de stadssecretaris.
Dan gaat de raad over tot de afzonderlijke stemming van deze punten.
De gemeenteraad,
Gelet op zijn beslissing dd. 15 december 2008 houdende vaststelling met ingang van 1 januari 2009
van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en het contractueel personeel, zoals gewijzigd en
aangepast tot op heden;
Overwegende dat de huidige communicatie- en informatiecoördinator begin 2016 een nieuwe functie
op A-niveau opneemt;
Overwegende dat de dienst communicatie in de toekomst onder de dienst ICT of het secretariaat zal
worden gebracht, twee diensten die beide geleid worden door een ambtenaar op A-niveau;
Overwegende dat de taken van de communicatie- en informatiecoördinator zich bovendien eerder op
B-niveau situreren;
Overwegende dat het aangewezen is de formatie in deze zin aan te passen zodat de nieuwe
aanwerving zich onmiddellijk op het juiste niveau B1-3 situeert;
Overwegende dat de verantwoordelijke burgerzaken midden 2016 met pensioen gaat;
Overwegende dat de functie van verantwoordelijke burgerzaken zich momenteel op niveau C4-C5
bevindt;
Overwegende dat de taak van het diensthoofd burgerzaken in de toekomst wordt uitgebreid en de
benaming zal wijzigen naar diensthoofd 1e lijn/burgerzaken;
Overwegende dat het aangewezen is deze functie op B1-3 -niveau in te schrijven;
Gelet op de nota betreffende de financiële implicatie van het wijzigen van het niveau van deze twee
functies;
Gelet op het bijgevoegd nieuw organogram;
Gelet op de bespreking ter zake van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 augustus
2015;
Gelet op het advies van de raad van het OCMW dd. 15 september 2015;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam dd.4 september 2015;
Gelet op het protocol van het bijzonder comité dd. 4 september 2015;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, inzonderheid op de artikelen 248 tot en met 260 inzake
het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel
De nieuwe personeelsformatie van het statutair en het contractueel personeel zoals vastgesteld bij
zijn beslissing dd. 15 december 2008 en gewijzigd en aangepast tot op heden, wordt met ingang van
1 oktober 2015 gewijzigd en aangepast zoals in de aan deze beslissing gehechte bijlage uitgewerkt.
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BIJLAGE:

NIEUWE GLOBALE FORMATIE
1.10.2015
Functienaam

Statutair/Tijdelijk
benoemd

Contract

Niveau

DIENST COMMUNICATIE
Communicatie- en informatiecoördinator*
Communicatie- en informatiecoördinator*
Verantwoordelijke grafische vormgeving

1 FE of 0 FE
0 FE of 1 FE
1 FE

1 FE of 0 FE
0 Fe of 1 FE
1 FE

A1a-A2a
B1-3
C4-5

1 FE
2 FE
1 FE

1 FE
2 FE
1 FE

A1a-A2a
B1-3
B1-3

Stafmedewerker personeelsbeleid
Administratief medewerker

1 FE
5 FE

1 FE
5 FE

B1-3
C1-3

Preventieadviseur

0,5 FE

0,5 FE

B1-3

1 à 19/38

1 à 19/38

B1-B3

0 FE of 1 FE
1 FE of 0 FE
7 FE***
1 FE

0 Fe of 1 FE
1 FE of 0 FE
7 FE ***
1 FE

B1-3
C4-5
C1-3
C1-3

ICT
Informaticaverantwoordelijke
Informatiebeheerder
GIS-coördinator

DIENST
PERSONEELSZAKEN

ARCHIEF
Archivaris

DIENST BURGERZAKEN
Diensthoofd 1e lijn/burgerzaken**
Verantwoordelijke burgerzaken **
Administratief medewerker
Medewerker evenementen en plechtigheden ****

Schoonma(a)k(st)er
1 à 19/38
1 à 19/38
E1-3
de communicatie- en informatiecoördinator op A-niveau is uitdovend. De functie op B-niveau wordt pas ingevuld na uitdiensttreding
titularis
**
de verantwoordelijke burgerzaken is uitdovend. Diensthoofd 1 e lijn/burgerzaken wordt pas ingevuld na uitdiensttreding verantwoordelijke
burgerzaken
*

***
***

de formatie wordt tijdelijk uitgebreid met 1 FE administratief medewerker. Vanaf 2019 wordt 1 FE uitdovend gesteld.
medewerker evenementen en plechtigheden valt ook onder markten en kermissen/officiële plechtigheden
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Gezien en goedgekeurd om als bijlage gevoegd te worden bij onze beslissing van heden.
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10.

Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – wijziging.

De gemeenteraad,
Gelet op zijn beslissing dd. 27 april 2015 houdende aanpassing nieuwe rechtsposititeregeling waarbij
het hoofdstuk over de mandaatfunctie werd ingevoerd;
Gelet op de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd.18 juni 2015 waaruit blijkt dat in de
toegevoegde artikelen betreffende de mandaatfunctie de toelatingsvoorwaarden om een vacante
mandaatfunctie te vervullen niet werden vermeld, evenmin als een proefperiode voor statutairen en
waaruit eveneens blijkt dat er ten gevolge van het schrappen van de proefperiode een foutieve
verwijziging naar bepaalde artikels werd doorgevoerd;
Overwegende dat het aangewezen is de diverse toelatingsvoorwaarden en de proefperiode bij een
mandaatfunctie voor statutairen alsnog in te voegen en de artikelen 143septies tot en met artikel 143
duodecies ter hernummeren;
Gelet op zijn beslissing van heden houdende wijziging met ingang van 1 oktober 2015 van de nieuwe
personeelsformatie van het statutair en contractueel personeel;
Gelet op zijn beslissing dd. 15 december 2008 houdende vaststelling met ingang van 1 januari 2009
van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en het contractueel personeel, zoals gewijzigd
en aangepast tot op heden;
Overwegende dat het noodzakelijk is specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden aan de
nieuwe functies van communicatie- en informatiecoördinator en diensthoofd 1e lijn/burgerzaken op Bniveau te verbinden en mede over te gaan tot de vaststelling van de selectietechnieken;
Overwegende dat het eveneens noodzakelijk is voor de nieuwe betrekkingen functierelevante
evaluatiecriteria vast te stellen alsmede aan de bovenvermelde functies een salarisschaal te
verbinden;
Overwegende dat het aangewezen is de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie
van logistiek assistent op de dienst sport aan te passen, zodat zij meer multi-inzetbaar zijn, en het
examenprogramma te updaten;
Gelet op de bespreking ter zake van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 augustus
2015;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam dd. 4 september 2015;
Gelet op het protocol van het bijzonder comité dd. 4 september 2015;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, inzonderheid op de artikelen 248 tot en met 260 inzake
het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
In de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel, zoals gewijzigd en
aangepast tot op heden worden met ingang van 1 juli 2015 volgende wijzigingen doorgevoerd :
artikel 143 quinquies wordt vervangen door :
“De mandaatfunctie kan ingevuld worden via aanwerving, via bevordering of via interne
personeelsmobiliteit. Afhankelijk van de gekozen procedure zijn de regels inzake bekendmaking van
de betrekking en de oproep tot de kandidaten van toepassing. De kandidaten moeten voldoen aan de
algemene toelating-, aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden. De kandidaten moeten slagen voor
de selectieproeven voor de mandaatfunctie, ongeacht de wijze waarop de vacature vervuld wordt.”
De artikelen 143septies tot en met 143 duodecies worden hernummerd van artikel 143octies tot en
met artikel 143terdecies.
Een nieuw artikel 143septies wordt ingevoegd:
“§1. De geselecteerde kandidaat wordt in statutair dienstverband aangesteld in de mandaatfunctie als
hij een vast aangesteld statutair personeelslid van het bestuur is.
De geselecteerde kandidaat wordt in contractueel dienstverband aangesteld in de mandaatfunctie als
hij een contractueel personeelslid van het bestuur is of als hij extern is aan het bestuur.
§2. De proeftijd voor de mandaatfunctie is:
voor mandaathouders die in statutair dienstverband aangesteld worden in een mandaatfunctie: 8
maanden.
Voor de evaluatie tijdens de proeftijd gelden de volgende bepalingen voor een mandaat in een nietdecretale graad:
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de evaluatie van de proeftijd voor het gewone personeel is met uitzondering van de mogelijkheid van
verlenging van de proeftijd van overeenkomstige toepassing op de evaluatie van de proeftijd van de
mandaathouder;
De mandaathouder die ongunstig geëvalueerd wordt bij de eindevaluatie van de proeftijd wordt van
zijn mandaat ontheven.”
Artikel 2
De nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel, zoals gewijzigd en
aangepast tot op heden, wordt met ingang van 1 september 2015 aangevuld met de bepalingen zoals
in de aan deze beslissing gehechte bijlage uitgewerkt.
Artikel 3
Bijlage 2 referteweddeschalen bij de nieuwe rechtspositieregeling wordt als volgt aangepast:
1. Administratief personeel
De functiebenamingen communicatie- en informatiecoördinator en diensthoofd 1e lijn/burgerzaken
worden aan de niveaugroep B1-B2-B3 toegevoegd.
De functiebenaming communicatie- en informatiecoördinator wordt uitdovend gezet bij de
niveaugroep A1a-A2a-A2b evenals verantwoordelijke burgerzaken bij de niveaugroep C4-C5.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing zal aan de hogere overheid voor goedkeuring worden toegezonden.
BIJLAGE:
COMMUNICATIE- EN INFORMATIECOÖRDINATOR
B1-3
Specifieke aanwervingsvoorwaarden

houder zijn van een graduaats/bachelordiploma dat toegang geeft tot niveau B
Specifieke bevorderingsvoorwaarden

vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn dat de proeftijd heeft
beëindigd en mits aangesteld te zijn na een algemeen geldende wervings- en selectieprocedure

ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Cv, schalen C1-C3 of ten minste
4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van ten minste rang Dv

beschikken over een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie

slagen voor een selectieprocedure
Examenprogramma
schriftelijke proef
case(s)
opdrachten die de relevante competenties voor de functie meten, al dan niet
50 p.
(vereist min. 25 p.)
op computer.
mondelinge proef
via interview en/of onderhoud, tests en/of andere technieken evaluatie
50 p.
(vereist min. 25 p.)
van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de
specifieke vereisten van de functie, evenals van de persoonlijkheid,
de maturiteit, het dynamisme en de motivatie van de kandidaat,
alsmede de interesse voor het werkterrein
Om te slagen dienen de kandidaten minstens 50% van de punten te behalen in elke proef of in ieder
gedeelte van een proef zo deze uit meerdere examengedeelten bestaat en minstens 60% van de
punten in het totaal.
Examencommissie
De algemene regels, conform artikel 15 RPR, zijn van toepassing.
Functierelevante evaluatiecriteria
Formulier 1
Criteria:
2.3. bewaart de objectiviteit bij de behandeling van dossiers en kan afstand nemen van eigen
persoonlijke overtuigingen
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3.3.
4.2.
5.3.
6.3.

levert voortdurende inspanningen voor de functie-uitoefening
geeft een adequaat antwoord op de gestelde vraag (is”to the point”, met kennis van zaken)
zoekt en ontwerpt efficiënte methodes om informatiedoorstroom optimaal te realiseren naar
collega’s of andere (stads)diensten
delegeert taken en opdrachten, geeft correcte, volledige en duidelijke informatie en
ondersteunt de medewerker bij de taakuitvoering ervan
DIENSTHOOFD 1e LIJN / BURGERZAKEN
B1-3

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

houder zijn van een graduaats/bachelordiploma dat toegang geeft tot niveau B
Specifieke bevorderingsvoorwaarden

vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn dat de proeftijd heeft
beëindigd en mits aangesteld te zijn na een algemeen geldende wervings- en selectieprocedure

ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Cv, schalen C1-C3 of ten minste
4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van ten minste rang Dv

beschikken over een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie

slagen voor een selectieprocedure
Examenprogramma
schriftelijke proef
case(s)
opdrachten die de relevante competenties voor de functie meten, al dan niet
op computer.

50 p.
(vereist min. 25 p.)

mondelinge proef
via interview en/of onderhoud, tests en/of andere technieken evaluatie
50 p.
(vereist min. 25 p.)
van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de
specifieke vereisten van de functie, evenals van de persoonlijkheid,
de maturiteit, het dynamisme en de motivatie van de kandidaat,
alsmede de interesse voor het werkterrein
Om te slagen dienen de kandidaten minstens 50% van de punten te behalen in elke proef of in ieder
gedeelte van een proef zo deze uit meerdere examengedeelten bestaat en minstens 60% van de
punten in het totaal.
Examencommissie
De algemene regels, conform artikel 15 RPR, zijn van toepassing.
Functierelevante evaluatiecriteria
Formulier 1
Criteria:
3.3. levert voortdurende inspanningen voor de functie-uitoefening
4.4. beheerst de toepasselijke wetgeving en context
6.2. is luisterbereid en tracht tot goede en correcte oplossingen te komen in samenspraak met de
medewerker
6.3. delegeert taken en opdrachten, geeft correcte, volledige en duidelijke informatie en
ondersteunt de medewerker bij de taakuitvoering ervan
7.4. stuurt tijdig bij naargelang externe veranderingen of wijzigingen zich voordoen
LOGISTIEK ASSISTENT SPORT
D1-3
Specifieke aanwervingsvoorwaarden

geen diplomavereiste
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in het bezit van een geldig brevet van redder

Specifieke bevorderingsvoorwaarden

vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn dat de proeftijd heeft
beëindigd en mits aangesteld te zijn na een algemeen geldende wervings- en selectieprocedure

ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Ev

in het bezit van een geldig brevet van redder

beschikken over een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie

slagen voor een selectieprocedure
Examenprogramma
schriftelijke proef
case(s)
verslag over een werkaangelegenheid of probleem dat verband
20 p.
(vereist min. 10 p.)
houdt met de dienst
praktische proef
functiegerichte proef om te peilen naar de bekwaamheid ten aanzien
30 p.
(vereist min. 15 p.)
van onderhouds- en herstellingsopdrachten, de handvaardigheid en
de lichamelijke geschiktheid van de kandidaat
mondelinge proef
via interview en/of onderhoud, tests en/of andere technieken evaluatie
50 p.
(vereist min. 25 p.)
van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de
specifieke vereisten van de functie, evenals van de persoonlijkheid,
de maturiteit, het dynamisme en de motivatie van de kandidaat,
alsmede de interesse voor het werkterrein
Om te slagen dienen de kandidaten minstens 50% van de punten te behalen in elke proef of in ieder
gedeelte van een proef zo deze uit meerdere examengedeelten bestaat en minstens 60% van de
punten in het totaal.
Examencommissie
De algemene regels, conform artikel 15 RPR, zijn van toepassing.
Functierelevante evaluatiecriteria
Dit verandert niet.
Gezien en goedgekeurd om als bijlage gevoegd te worden bij onze beslissing van heden.
11.

Mobiliteit en werken – aanleg van een fietsverbinding langsheen de museumspoorlijn
Eeklo-Maldegem – principiële aanvaarding scenario en voorstel tracé.

Na de toelichting door schepen De Waele hoort de raad de tussenkomsten van de raadsleden Windey,
Luc Vandevelde, De Jaeger, Lecompte, Blomme en Lampaert. Na het antwoord van schepen De
Waele neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op de eerdere initiatieven van de gemeenteraad om een veilige fietsverbinding aan te leggen
langsheen de museumspoorlijn Eeklo-Maldegem waarbij de volgende deeltrajecten reeds werden
aangelegd:
 Melkerijpad: tussen Oostveldstraat en Kerkstraat/Roze;
 Blommekenspad: tussen Kerkstraat/Roze en Blommekens;
 Crielkensmenne: tussen Blommekens en Opeisingstraat;
Overwegende dat deze fietstrajecten deel uitmaken van het LAF-netwerk (lange afstand
fietspadennetwerk) van de provincie;
Overwegende dat zich onlangs een belangrijke opportuniteit voorgedaan heeft om ook het deeltraject
tussen de Zandvleuge en de R43 – Teut te realiseren ingevolge de geplande spoedige aanleg van
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een ondergrondse elektrische middenspanningsleiding tussen het transformatorstation Eeklo-Noord
(nabij de op- en afrit van de E34 aan de Teut en een onderstation nabij de watertoren in de Peperstraat;
Overwegende dat een mogelijk kabeltracé loopt vanaf het transformatorstation, parallel met de R43 –
Teut, onderdoor het kruispunt met de Vrouwestraat tot aan de noordelijke kant van de spooroverweg
om vervolgens noordelijk van en parallel met het spoor tot aan de overweg Zandvleuge te komen.
Van daar kan de Zandvleuge gevolgd worden tot aan de watertoren;
Overwegende dat voor het leggen van deze kabel evident ondergrondse innemingen en graafwerken
noodzakelijk zijn op het trace;
Overwegende dat van de werken gebruik kan gemaakt worden om bovenop voornoemd kabeltracé
een fietspad aan te leggen tussen de Zandvleuge en het kruispunt R43-Teut – Vrouwestraat;
Overwegende dat de meeste aangelanden, inzonderheid de landbouwers, niet weigerachtig staan
tegenover de aanleg van deze nieuwe fietsverbinding op een te onteigenen strook grond van hun
eigendom;
Overwegende dat tijdens de voorbereidende gesprekken met de landbouwers ook de oude
problematiek van de thans grotendeels afgesloten kerkwegel 55 tussen de Sint-Jansdreef en de
Vrouwestraat;
Overwegende dat een oplossing voor deze problematiek er in zou kunnen bestaan dat dit deeltracé
van de kerkwegel officieel verlegd zou worden naar de nieuwe fietsverbinding tussen Zandvleuge –
Sint-Jansdreef- Vrouwestraat langs de spoorweg en de Teut;
Overwegende dat de problematiek van de kerkwegel de aanleg van de nieuwe fietsverbinding niet
mag vertragen of verhinderen, gelet op de unieke opportuniteit die zich thans aanbiedt;
Overwegende dat ook het provinciebestuur zich achter het project schaart en alvast logistieke
medewerking wilt verlenen onder andere door het ter beschikking stellen van een eigen landmeter en
later, bij verdere vorderingen in het dossier, door het opmaken van een bestek voor de aanleg van het
fietspad, het voeren van de aanbestedingsprocedure en het opvolgen en bekostigen van de werken;
Overwegende dat naar aanleiding van deze doorbraak in het dossier veilige fietsverbinding tussen
Eeklo en Balgerhoeke ook best de aanleg van de andere nog ontbrekende deeltrajecten langs het
spoor geactiveerd wordt, met name:
 Deeltraject Opeisingstraat – Zandvleuge;
 Deeltraject R43-Teut – Krekelmuit, waarbij voor een fietsondertunneling onder de gewestweg
geopteerd wordt;
 Deeltraject Krekelmuit – stationsplein Balgerhoeke;
Overwegende dat hiervoor ook beroep kan gedaan worden op de diensten van het provinciebestuur;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen terzake op vraag van de
gemeenteraad de nodige initiatieven mag nemen teneinde aan de raad in latere zittingen de
voorontwerpen van deze fietsverbindingen ter goedkeuring voor te leggen;
Overwegende dat de voornoemde fietsverbindingen niet strijdig zijn met de bepalingen van het RUP
landbouwgebied ten zuiden van de E34-N49;
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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De raad stemt in met het scenario om samen met het provinciebestuur een fietsverbinding aan te
leggen bovenop een door Eandis aan te leggen elektrische middenspanningsleiding tussen het
transformatorstation Eeklo-Noord (nabij de op- en afrit van de E34 aan de Teut en een onderstation
nabij de watertoren in de Peperstraat.
Het tracé dat hierbij gevolgd wordt, namelijk vanaf het transformatorstation, parallel met de R43 –
Teut, onderdoor het kruispunt met de Vrouwestraat tot aan de noordelijke kant van de spooroverweg
om vervolgens noordelijk van en parallel met het spoor tot aan de overweg Zandvleuge te komen en
verder langs deze straat tot aan de watertoren, wordt goedgekeurd.
Het fietstraject zal aangelegd bovenop de stroomkabel vanaf het kruispunt R43 – Vrouwestraat tot aan
de Zandvleuge.
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Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om ten spoedigste een uitgewerkt
voorontwerp ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Hierbij zal bijzondere aandacht
besteed moeten worden aan de landschappelijke inkleding van het fietspad.
De onderhandelingen met de eigenaars van gronden waarvan een strook onteigend zal moeten
worden, mogen alvast opgestart worden.
Artikel 2
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt verder opdracht gegeven om voor alle
ontbrekende fietstrajecten langs de museumspoorlijn Eeklo-Maldegem een voorontwerp uit te werken
samen met onder andere de dienst mobiliteit van de provincie, en deze dan ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad in latere zittingen;
Aan het schepencollege wordt tevens gevraagd om een onderbouwd en gedocumenteerd voorstel uit
te werken voor het oplossen van de problematiek rond kerkwegel 55, deeltraject tussen Sint-Jansdreef
en de Vrouwestraat.
12.

Wonen en leven – gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) –
wijziging samenstelling.

Na de inleiding door schepen D’Haeseleer gaat de raad over tot de geheime stemming. De
stembriefjes worden geteld door de 2 jongste raadsleden, de heren Blomme en Smet. De geheime
stemming geeft volgend resultaat:
De gemeenteraad,
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hoofdstuk 3 Adviesorganen, afdeling 3 de
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling,
de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2013 Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (Gecoro) –samenstelling;
Gelet op de vraag van de Werkgroep Monumentenzorg om mevrouw Karen Van de Woestijne te
vervangen door de heer Kristof Hebbrecht als plaatsvervangend lid;
Gelet op het CV van de heer Kristof Hebbrecht waaruit zijn affiniteit met ruimtelijke ordening,
monumentenzorg en mobiliteit blijkt;
Overwegende dat er voldaan wordt aan de in het gemeentedecreet vereiste 2/2-1/3 man/vrouw
verhouding;
Gelet op het feit dat bij afzonderlijke geheime stemming een kandidaat plaatsvervangend lid voor de
Gecoro moet worden aangeduid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT bij geheime stemming en met 13 ja-stemmen en 12 neen-stemmen:
Artikel 1
De afzonderlijke geheime stemming geeft de volgende uitslag met betrekking tot de kandidatuur van
Kristof Hebbrecht:
Artikel 2
Kristof Hebbrecht wordt (niet) benoemd als nieuw plaatsvervangend lid in de GECORO als
vertegenwoordigers voor de verenigingen voor monumentenzorg.
13.

Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan afvalintercommunale I.V.M. voor de
inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark.

Na de inleiding door schepen Dirk Van de Velde hoort de raad de tussenkomsten van raadslid Luc
Vandevelde en het antwoord van schepen Dirk Van de Velde.
Dan neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen (2008-2015)
van de Vlaamse regering dd. 14 december 2007;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en
latere wijzigingen;
Gelet op het lidmaatschap van de stad Eeklo bij IVM o.v.;
Gelet op de statuten van IVM;
Gelet op de vraag van IVM om namens de deelnemende steden en gemeenten een gezamenlijke
marktbevraging te organiseren voor de inzameling en verwerking van volgende materiaalstromen
ingezameld op het recyclagepark: metalen/schroot, zachte folies, vlak glas, houtafval, zuiver
steenpuin, kalkhoudend afval, gemengd te storten afval, roofing & isolatiemateriaal, asbest,
landbouwfolie en grofvuil (enkel transport);
Gelet op de vraag van IVM om namens de deelnemende steden en gemeenten opnieuw een
gezamenlijke marktbevraging te organiseren voor de inzameling en verwerking van EPS (piepschuim)
ingezameld op het recyclagepark;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad dd. 29.06.2015 met betrekking tot de overdracht van
bevoegdheid aan IVM voor de organisatie van de inzameling op het recyclagepark en verwerking van
volgende afvalstoffen: metalen/schroot, vlak glas, houtafval, zuiver steenpuin, asbest, landbouwfolie,
grofvuil (enkel transport) en EPS (piepschuim), wordt met ingang van heden overgedragen aan IVM;
Overwegende de keuze van het schepencollege om het aanbod en dienstverlening op het
recyclagepark uit te breiden;
Overwegend dat voor deze opdrachten de IVM op regelmatige basis marktbevragingen organiseert;
Overwegend dat de dienstverlening om praktische, organisatorische en economische redenen, beter
op intergemeentelijk vlak wordt aangepakt;
Overwegend dat het aangewezen is op korte termijn te streven naar meer uniformiteit voor wat betreft
de inzameling en verwerking van materiaalstromen op recyclageparken en op die manier een
gezamenlijk afval- en materialenbeleid voor de hele IVM-regio bedongen wordt;
Overwegend dat de uniformiteit in acceptatiecriteria van de materiaalstromen gunstige gevolgen heeft
voor de inwoners;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De bevoegdheidsoverdracht aan de IVM voor de organisatie van de inzameling op het recyclagepark
en verwerking wordt uitgebreid met volgende afvalstoffen: groenafval en gemengd te storten afval en
dit met ingang van heden.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IVM.
14.

Wonen en leven – onderhandse gebruiksovereenkomst terrein voor hondenlosloopweide
– goedkeuring.

Het dossier wordt toegelicht door schepen D’Haeseleer.
Na de tussenkomsten van de raadsleden Luc Vandevelde, De Jaeger en Lampaert hoort de raad het
antwoord van schepen D’Haeseleer. Na de tussenkomst van raadslid Luc Vandevelde in de tweede
ronde en het antwoord van schepen D’Haeseleer neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op eerdere besprekingen in de raad inzake de aanleg van een hondenlosloopweide;
Overwegende dat de bouwfirma en verkavelaar Bostoen NV uit Drongen bereid bevonden werd om
kosteloos een onbebouwd terrein van ongeveer 1.164 m² hiervoor tijdelijk ter beschikking te stellen
van de stad;
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Overwegende dat het terrein gelegen is nabij het Gebroeders Van De Woestijneplein en deel uitmaakt
van het grotere kadastraal perceel nr. 668/A/4 van de sectie F van de 2e afdeling dat eigendom is van
de NV Bostoen;
Overwegende dat het terrein met beperkte kosten kan afgesloten worden van de openbare weg en de
buurt, zodat er normaliter geen honden kunnen wegglippen van het terrein;
Overwegende dat de stad zal instaan voor een aantal elementaire nutsvoorzieningen, zoals vuilbakje,
en enkele natuurlijke rustbanken (bvb boomstammen);
Overwegende dat de stad eveneens zal instaan voor het onderhoud en de opnet van het terrein;
Gelet op het ontwerp van onderhandse gebruiksovereenkomst tussen de NV Bostoen en de stad;
Overwegende dat deze gebruiksovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, met dien
verstande dat ze te allen tijde door zowel de stad als de NV Bostoen kan opgezegd worden aangezien
het betrokken terrein deel uitmaakt van een later te realiseren verkaveling;
Overwegende dat de realisatie van de hondenlosloopweide beantwoordt aan de wens van heel wat
hondenliefhebbers in de stad;
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 het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel
De raad stemt ermee in dat de stad een publiek toegankelijke hondenlosloopweide inricht op een
terrein nabij het Gebroeders Van De Woestijnplein dat hiervoor gratis en tijdelijk ter beschikking wordt
gesteld door de eigenaar ervan, de nv Bostoen, Koninginnelaan 2-3 te 9031 Drongen.
Het terrein maakt deel uit van het grotere kadastraal perceel nr. 668/A/4 van de sectie F van de 2 e
afdeling dat eigendom is van de NV Bostoen.
Het ontwerp van onderhandse gebruiksovereenkomst hiervoor wordt goedgekeurd en blijvend aan dit
besluit gehecht.
BIJLAGE: Ontwerp van onderhandse gebruiksovereenkomst.
ONDERHANDSE GEBRUIKSOVEREENKOMST
TERREIN VOOR HONDENLOSLOOPTERREIN
Tussen de ondergetekenden,
Bostoen NV, gevestigd te 9031 Drongen, Koninginnelaan 2-3; vertegenwoordigd door xxxxx
hierna genoemd: Bostoen NV
en
het stadsbestuur van Eeklo, vertegenwoordigd door:
1. De heer Koen Loete, Boelare 7 bus 6 te 9900 Eeklo, burgemeester;
2. Mevrouw Meike Van Grembergen, Boelare 129 te 9900 Eeklo, stadssecretaris,
hierna genoemd: de stad,
wordt overeengekomen hetgeen volgt :
Artikel 1 - voorwerp
Bostoen NV. verklaart ter beschikking te stellen van de stad, die aanvaardt :
een terrein gelegen te Eeklo, Gebroeders Van De Woestijneplein, deel van het kadastraal perceel nr.
686 a4 van de sectie F, met een benaderende oppervlakte van 1164 m², zoals afgebeeld op
bijgevoegd uittreksel uit het kadastraal plan dat door beide partijen voor “ne variëtur” getekend wordt
en aan deze overeenkomst gehecht wordt.
Beide partijen verklaren het betrokken terrein voldoende te kennen en verlangen er geen nadere
plaatsbeschrijving van.
Artikel 2.- doel
Deze overeenkomst heeft tot doel om het voornoemd terrein, op kosten van de stad, in te richten en
te gebruiken als openbaar toegankelijke hondenlosloopweide.
Deze overeenkomst is bijgevolg van openbaar nut.
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Bostoen NV laat de stad nadrukkelijk toe om op het terrein en op eigen kosten, een afsluiting, rustbank
en vuilnisbakjes te plaatsen, zelfs indien hiervoor een plaatselijke verharding of een sokkel moet
geplaatst worden.
De stad blijft eigenaar van de geplaatste materialen, ook bij het beëindigen of ontbinden van
onderhavige overeenkomst.
Artikel 2.- Termijn
Deze gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde duur, ingaande op 1 oktober
2015.
De overeenkomst kan door elk van beide partijen zonder opgave van reden opgezegd worden bij
aangetekend schrijven, mits een opzeggingstermijn van 3 maanden.
Bij het beëindigen van de overeenkomst zal de stad het terrein in zijn oorspronkelijke toestand
brengen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen.
De stad erkent nadrukkelijk het bijzonder tijdelijke karakter van de overeenkomst aangezien het
betrokken terrein deel uitmaakt van een nog te realiseren verkaveling.
Artikel 3.- Vergoeding
De enige gebruiksvergoeding die de stad verschuldigd is aan Bostoen NV bestaat in het regelmatige
onderhoud van het terrein zoals: maaien en afvoeren van het gras, het snoeien en onderhoud van de
beplanting, het onderhouden van de door de stad geplaatste materialen.
Artikel 4. - Overdracht van het gebruiksrecht
Het is de stad nadrukkelijk verboden de ter beschikking gestelde grond geheel of gedeeltelijk ter
beschikking te stellen van derden of voor andere doeleinden te gebruiken of laten gebruiken.
Artikel 5. - Aansprakelijkheden
Bostoen NV wordt ontheven van elke aansprakelijkheid aangaande de toegang tot en het gebruik van
het ter beschikking gestelde terrein.
Bostoen nv zal bijgevolg nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor welkdanig schadegeval ook,
dat zich voordoet op het terrein tijdens de looptijd van deze overeenkomst.
Artikel 6.- Diverse bepalingen
1. De stad verbindt zich ertoe om een voldoende aantal vuilnisbakjes op het terrein aan te brengen
en deze geregeld te ledigen.
2. Bij ingebreke blijven van diegenen die hun hond of honden uitlaten op de losloopweide, zal de stad
op regelmatige basis de achtergelaten hondendrollen verwijderen.
3. De stad verbindt zich ertoe om geregeld het eventuele zwerfvuil van het terrein te verwijderen.
4. Gelet op het feit dat het ter beschikking gestelde terrein een openbaar karakter krijgt, zal het
algemeen politiereglement van de stad er van toepassing zijn.
Aldus opgemaakt in tweevoud te Eeklo, op 1 oktober 2015, waarbij elke partij erkent een exemplaar
van deze overeenkomst ontvangen te hebben.
Voor Bostoen NV,
xxx
Voor de stad,
de stadssecretaris
Meike Van Grembergen

de burgemeester
Koen Loete

Gezien en goedgekeurd om als bijlage gevoegd te worden bij onze beslissing van heden.
15.

Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe - onderhandse verkoop van een
restperceeltje nijverheidsgrond – principieel akkoord.

Na de inleiding door schepen Depuydt neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op zijn besluit van 3 november 2003 waarbij de raad principieel instemde met de verkoop van
een perceel nijverheidsgrond in de industriezone Nieuwendorpe aan het voedingsbedrijf T.N.S.;
Gelet op de daaropvolgende akte van verkoop dd. 9 november 2004, verleden door het Comité tot
aankoop van onroerende goederen Gent I;
Overwegende dat het bedrijf T.N.S. inmiddels een vaste waarde geworden is op de Belgische en
Europese markt van allerlei artisanale kroketten;
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Overwegende dat naar aanleiding van de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen aan de Ringlaan 5 in
Eeklo de zaakvoerster de vraag gericht heeft aan het stadsbestuur om een restperceeltje
industriegrond dat rechtstreeks paalt aan het bedrijfsterrein van haar bedrijf, onderhands te mogen
aankopen;
Overwegende dat door deze aankoop het bedrijfsterrein een meer regelmatige vorm krijgt en bijgevolg
ook functioneler wordt voor laden, lossen en vrachtwagenbewegingen;
Overwegende dat het aan te kopen perceeltje een driehoekige vorm heeft met een oppervlakte van
68,5 m² blijkens een opmetingsplan van het huidige bedrijfsterrein dd. 2 oktober 2003, opgemaakt
door dhr. Dominique Goegebeur, beëdigd landmeter - expert te Eeklo;
Overwegende dat het perceeltje thans deel uitmaakt van het kadastraal perceel 397/02 van de sectie
F, van de 2e afdeling;
Overwegende dat een onderhandse verkoop aangewezen is aangezien geen enkele andere
kandidaat-koper iets kan aanvangen met het betrokken perceeltje;
Overwegende dat voor de verkoopprijs per m² verwezen mag worden naar een schattingsverslag dd.
7 februari 2014 voor een perceel industriegrond gelegen Nieuwendorpe 37, namelijk € 85/m²;
Overwegende dat de raad, gelet op het voorgaande, kan instemmen met de verkoop van het
restperceeltje industriegrond aan de BVBA T.N.S.;
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 het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De raad stemt principieel in met de onderhandse verkoop van een restperceeltje industriegrond aan
het aanpalende bedrijf T.N.S., Ringlaan 5 te Eeklo.
Het perceeltje heeft een oppervlakte van 68,5 m² zoals blijkt uit een opmetingsplan van het huidige
bedrijfsterrein van T.N.S. dd. 2 oktober 2003, opgemaakt door dhr. Dominique Goegebeur, beëdigd
landmeter - expert te Eeklo. Het is thans kadastraal gekend onder de 2e afdeling, sectie F,
perceelsnummer 397/02.
Artikel 2
De verkoopprijs zal € 85/m² bedragen, wat de totale verkoopprijs op € 5.822,50 brengt.
Alle kosten van de verkoop vallen ten laste van de koper.
Artikel 3
De ontwerpakte van verkoop zal ter goedkeuring aan de raad voorgelegd moeten worden alvorens de
akte zal verleden worden.
Artikel 4
De opbrengst van de verkoop zal aangewend worden voor de medefinanciering van komende
investeringsuitgaven.
16.

Welzijn/algemene financiering – OCMW – budgetwijziging 1 2015 – kennisneming.

Na de inleiding door schepen Smessaert hoort de raad de tussenkomst van raadslid Lampaert. Na het
antwoord van schepen Smessaert neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het OCMW-decreet;
Gelet op de voorgelegde budgetwijziging 1 2015 van het OCMW, die gunstig werd geadviseerd door
het Vast Bureau van het OCMW dd. 29 juni 2015;
Gelet op de beslissing van de raad van het OCMW dd. 11 augustus 2015, houdende goedkeuring van
de budgetwijziging 1 2015;
Overwegende dat deze budgetwijziging enkel de budgettaire overdracht naar 2015 behelst van de
transactiekredieten voor investeringen die voorzien waren in het budget 2014, doch in 2014 niet
werden opgenomen;
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Overwegende dat deze budgetwijziging past binnen het meerjarenplan van het OCMW en geen
invloed heeft op de stedelijke bijdrage aan het OCMW;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de budgetwijziging 1 2015 van het OCMW.
17.

Welzijn/algemene financiering – Welzijnsband Meetjesland – jaarrekening 2015 –
kennisneming.

Tijdens de behandeling van dit punt heeft raadslid Blomme de zitting tijdelijk verlaten.
Na de inleiding door schepen Smessaert neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2014 van de Welzijnsband Meetjesland, goedgekeurd door de
algemene vergadering van de Welzijnsband Meetjesland dd. 26 maart 2015;
Overwegende dat de OCMW-verenigingen van publiek recht zijn en dus onderworpen zijn aan
dezelfde controle en hetzelfde toezicht als het OCMW zelf, dit conform artikel 228 van het OCMW decreet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het OCMW-decreet;
Gelet op artikel 193 van het BBC-besluit;
Gelet op de bespreking in het schepencollege van 18 augustus 2015;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel
De raad neemt kennis van en heeft geen opmerkingen op de jaarrekening 2014 van de Welzijnsband
Meetjesland.
18.

Vrije tijd/cultuur – subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten – wijziging
– goedkeuring.

Raadslid Blomme heeft de zitting terug vervoegd.
Na de toelichting door schepen De Coninck hoort de raad de tussenkomst van raadslid Luc
Vandevelde en het antwoord van de stadssecretaris.
Dan neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Rekening houdend het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad dit reglement met aanvraagdossier heeft goedgekeurd op
25 januari 2010, 21 juni 2011, 19 september 2011 en 27 februari 2012;
Gelet op het feit dat de verwijzingen naar de wet- en regelgeving in het huidig reglement verouderd
zijn;
Gelet op het feit dat de beoordelingscommissie op 17 juni 2015 heeft beslist dit reglement te wijzigen;
Gelet op het feit dat alle leden van de beoordelingscommissie hun wijzigingen en/of aanvullingen
konden doorsturen naar de cultuurbeleidscoördinator t.e.m. 6 juli 2015;
Overwegende dat de wijziging betrekking hebben op:
- De verwijzingen naar het correcte decreet, besluit en omzendbrief
- De cultuurraad heeft nu de benaming ‘Adviesraad voor Cultuur’
- ‘Na inwerkingtreding van dit reglement zal de eerste beoordelingscommissie zetelen tot eind
2012’ vervangen door ‘Per legislatuur wordt een nieuwe beoordelingscommissie samengesteld.’
- Verduidelijking van de eindafrekening (artikel 13);
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BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel
Het aangepaste subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten wordt goedgekeurd. Dit
reglement is van kracht na afkondiging zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
BIJLAGE: subsidiereglement.
Stad Eeklo
Cultuurdienst
Molenstraat 36
9900 EEKLO
T 09|218 27 31
F 09 | 378 40 49
info@stad.eeklo.be

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE
CULTURELE PROJECTEN
Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid gewijzigd bij het decreet
van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van
6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van
4 juli 2014;
Gelet op de omzetbrief BB 2014/4 op 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
Gelet op het voorstel van de cultuurbeleidscoördinator om middels betoelaging en in kader van het
cultuurbeleidsplan:
- nieuwe impulsen te geven aan al de culturele actoren van stad Eeklo;
- mogelijkheden te creëren tot kwaliteitsverbetering en professionalisering;
- samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen de culturele actoren;
- via projecten ruimere doelgroepen te bereiken;
- mogelijkheden te creëren om eenmalige projecten te realiseren;
- culturele actoren en hun werking via projecten meer zichtbaarheid en armslag te geven;
Gelet op het gunstig advies van de cultuurraad van 28 10 2009;

Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget van stad Eeklo, kunnen
subsidies worden toegekend voor gemeenschapsvormende projecten volgens de regels en
voorwaarden die hierna worden vastgesteld.

Artikel 2
De toelagen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen na het inwinnen van
het advies van de beoordelingscommissie ter uitvoering van dit reglement.
De beoordelingscommissie wordt samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van de Adviesraad voor
Cultuur aangevuld door maximaal 4 vertegenwoordigers uit de erkende raden en met externe
deskundigen uit de kunst- en cultuursector, welzijnsector en/of het sociaal-cultureel vormingswerk.
Per legislatuur wordt een nieuwe beoordelingscommissie samengesteld.

Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor subsidies dienen de initiatieven aan de volgende criteria te voldoen:
- een project is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte;

Verslag gemeenteraad 21 september 2015 - pag. 24/34

-

met gemeenschapsvormende projecten worden culturele projecten bedoeld die het delen van
ervaringen in een publieke ruimte stimuleren en zo mee vorm geven aan het samenleven in
een diversiteit van gemeenschappen en generaties.
Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met het inspelen op twee of meer van
de volgende criteria:
a) de betrokkenheid van en de kans tot ontmoeting en dialoog tussen bewoners van de stad;
b) samenwerking met andere verenigingen, initiatieven en individuen of samenwerking tussen
sectoren (cultuur, onderwijs, jeugd, …);
c) proceswerking (niet louter het resultaat van het project is van belang, maar ook het proces of
de methodiek die daaraan is voorafgegaan);
d) actieve cultuurparticipatie (de bevolking/bewoners niet louter als publiek bij het project
betrekken, maar wel als mede-actor of mede-organisator);
e) interculturele dimensie (er worden aantoonbare inspanningen geleverd om andere
gemeenschappen en culturen actief bij het project te betrekken of te integreren);
f) inhoudelijke en/of geografische "blinde vlekken" in de stad (het project kan inhoudelijk
vernieuwend zijn en/of zich afspelen op een nieuwe, vernieuwde of originele locatie op het
grondgebied van de stad Eeklo).

Artikel 4
Voor subsidiëring komen projecten in aanmerking:
- die niet behoren tot de reguliere werking van de organisatie;
- die al of niet mits betaling toegankelijk zijn voor alle belangstellenden;
- die op het grondgebied van stad Eeklo plaatshebben.

Artikel 5
Een project kan voor maximaal 3 opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.
Er kan een uitzondering op deze regel toegestaan worden voor projecten die door de stad Eeklo
worden georganiseerd of ondersteund.
De subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten die rechtstreeks verband houden met het
evenement te helpen dragen.
Onder basisorganisatiekosten wordt verstaan: kosten voor techniek (geluid, belichting, …);
infrastructuur (tafels, stoelen, kookapparatuur, …); animatie (spelattracties, muzikanten, …); nietlokale heffingen en verzekeringen (sabam, billijke vergoedingen, aansprakelijkheidsverzekering, …)
en promotie (uitnodigingen, affiches, promotie, …).
Uitgaven of inkomsten die met catering of representatie te maken hebben, worden niet opgenomen in
de begroting of in de afrekening. Uitgaven of inkomsten eigen aan de werking van de organisatie of
investeringskosten die niet duidelijk gerelateerd zijn aan het voorgestelde project komen niet in
aanmerking voor subsidiëring. Eigen, regulier personeel kan nooit betoelaagd worden. Alle andere
kosten komen in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 6
Dit reglement voorziet een subsidie voor gemeenschapsvormende culturele projecten die plaatsvinden
op het grondgebied van de stad Eeklo.
De stad Eeklo behoudt zich het recht om een voorafname te doen en om een deel van de beschikbare
middelen zelf te besteden.
Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking: initiatieven die opgezet zijn door een
commerciële organisatie en in hoofdzaak commerciële doeleinden nastreven.

Artikel 7
Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie moet de initiatiefnemer aan de volgende
voorwaarden voldoen:
a) zetel, secretariaat of woonplaats hebben op het grondgebied van stad Eeklo;
b) de controle van de stad inzake de activiteiten en de boekhouding aanvaarden.

Artikel 8
Aanvragen moeten ingediend worden op de dienst Cultuur, ter attentie van de
cultuurbeleidscoördinator, Molenstraat 36, 9900 Eeklo.
Bij deze aanvraag wordt gevoegd:
a) een aanvraagformulier (te verkrijgen bij de cultuurdienst) met een motivering van aanvraag;
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b) een nauwkeurige omschrijving van het initiatief, de doelstellingen, de doelgroep, de
problematiek, de wijze van aanpak;
c) de begroting voor het project met duidelijke vermelding van eigen uitgaven en verwachte
inkomsten;
d) andere gevraagde subsidies voor hetzelfde doel;
e) naam, adres, telefoon- en eventueel faxnummer, e-mail van een persoon die bevoegd is
namens de organisatoren informatie te verschaffen, of die bij beoordeling gehoord kan
worden;
f) het rekeningnummer van een op naam van de organisator of initiatiefnemende vereniging
bestaande bankrekening;
g) een korte voorstelling van de aanvragende organisator, via een exemplaar van de statuten,
indien de initiatiefnemende vereniging rechtspersoonlijkheid bezit.
De uiterste data voor het indienen van de projectdossiers zijn:
- voor activiteiten die doorgaan of starten in de periode januari-juli: uiterlijk 01 december van
het voorgaande jaar;
- voor activiteiten die doorgaan of starten in de periode augustus-december: uiterlijk 01 juni van
het lopende jaar;

Artikel 9
Binnen de maand volgend op 1 december en 1 juni formuleert de beoordelingscommissie een
gemotiveerd advies met betrekking tot het in het vooruitzicht gestelde subsidiebedrag. Dit advies wordt
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en
schepenen neemt een beslissing waarvan de cultuurdienst de indieners van de subsidie-aanvraag zo
snel mogelijk op de hoogte brengt.

Artikel 10
Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van:
a) de beschikbare kredieten in het budget;
b) het totale budget van het project;
c) het belang van het project in relatie tot de overige ingediende projecten;
d) de beoordeling van het initiatief door de beoordelingscommissie.
De toelage kan nooit méér dan de effectieve kosten dekken.

Artikel 11
Indien het initiatief niet kan plaatshebben of indien de opzet grondig wordt gewijzigd, geeft de
organisator daarvan onverwijld bericht aan het college van burgemeester en schepenen. De
organisator nodigt het college van burgemeester en schepenen en de beoordelingscommissie uit tot
de manifestatie, zodat controle en evaluatie mogelijk zijn.

Artikel 12
In uitzonderlijk geval kan de aanvrager na bekendmaking van de goedkeuring en mits een grondige
motivatie een voorschot vragen van maximum 50% van de goedgekeurde toelage. Dit doet de
aanvrager in een aparte brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Een voorschot
kan uitbetaald worden na voorlegging en maximaal ten belope van facturen of betalingsbewijzen voor
gemaakte kosten in verband met het evenement.

Artikel 13
Met het oog op de uitbetaling van het subsidiebedrag verstrekt de organisator binnen de 3 maand na
de manifestatie een eindafrekening van het project. Dit houdt o.a. een overzicht van alle inkomsten en
uitgaven, de nodige bewijsstukken (bv. facturen) en een eindverslag van het project in.
Het college van burgemeester en schepenen kan zich genoodzaakt zien de principieel toegekende
subsidie terug in te trekken of ten onrechte toegekende subsidies terug te vorderen.
In de volgende gevallen moet de begunstigde de subsidie terugbetalen:
a) als de subsidie niet aangewend werd voor het toegekende doel;
b) als de verantwoording niet, niet tijdig of niet correct verstrekt werd;
c) als controle verhinderd wordt;
d) niet naleven van het reglement.

Verslag gemeenteraad 21 september 2015 - pag. 26/34

Indien blijkt dat het toegekende bedrag niet volledig gebruikt werd, kan de subsidie gedeeltelijk
teruggevorderd worden. Deze terugbetaling dient binnen de 30 dagen na ontvangst van het
aangetekend schrijven van het college van burgemeester en schepenen te gebeuren.

Artikel 14
In alle publicaties met betrekking tot het project moet de medewerking van stad Eeklo duidelijk leesbaar
worden vermeld door het gebruik van het logo van de stad en de vermelding 'met medewerking van
stad Eeklo’. Info over de logo’s is te verkrijgen via de cultuurdienst.
Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 januari 2010, gewijzigd in zittingen van 21 juni 2011,
19 september 2011, 27 februari 2012 en 21 september 2015.
Gezien en goedgekeurd om als bijlage gevoegd te worden bij onze beslissing van heden.
Aan de agenda van de raad toegevoegde punten:
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
19.

Toepassing gelijkheidsbeginsel = clientelisme?

Raadslid Windey legt volgend voorstel van besluit voor:
Motivering
In de zitting van de gemeenteraad heb ik vragen gesteld m.b.t. de inhoud van een schrijven dat door
het schepencollege in zitting van 12 mei werd goedgekeurd in het dossier van het verschil in
behandeling tussen handelaars in dezelfde (Boelare) straat.
In het antwoord van het schepencollege aan het Agentschap van Binnenlands Bestuur word ik (samen
met raadslid De Sutter?) verweten aan cliëntelisme te doen en private belangen te stellen boven het
algemeen – gemeentelijk belang.
Deze beschuldiging werd neergeschreven in een officiële brief aan een even officieel orgaan.
‘Uiteraard’ kreeg ik daarvan geen kennis, werd me niet de mogelijkheid gegeven me te verdedigen
tegen deze zware beschuldiging en vernam ik dit pas via het veel later toegestuurde verslag van het
schepencollege.
Na de gemeenteraad van 1 juni heb ik me via mail bevraagd bij het schepencollege met verzoek mij
te willen meedelen op welke feiten/elementen men zich steunde om deze beschuldiging hard te
maken.
Er werd me geantwoord dat een gemeenteraadslid, conform art. 1 van het gemeentedecreet, dient te
handelen vanuit een algemeen gemeentelijk belang en niet vanuit het particuliere belang.
Er wordt me verweten dat door individueel gerelateerde dossiers te agenderen op de gemeenteraad
dit eerder het privé-belang beoogt dan het algemeen-gemeentelijk belang.
Een dergelijke strikte interpretatie van de taak van een gemeenteraadslid holt het controlerecht op de
beslissingen van het uitvoerend orgaan/ schepencollege uit en herleidt de taak van de gemeenteraad,
nochtans het hoogste bestuursorgaan, tot een louter protocollaire functie. Dit is in tegenstrijd met de
meest elementaire bepalingen van het gemeentedecreet.
Een gemeenteraadslid heeft bovendien de eed afgelegd waarbij hij plechtig belooft zich te schikken
naar o.m. de Grondwet en de wetten van het Belgisch volk.
Het gelijkheidsbeginsel is een van de basisprincipes van de Europese regelgeving én ingeschreven
in de Belgische Grondwet(art. 11).
Een Grondwettelijk Hof waakt over de toepassing van dit beginsel en toetst zowat dagelijks allerlei
wetten en regelgeving aan dit principe.
Een stadsbestuur dient, met dezelfde angstvalligheid, te waken over de toepassing van dit gelijkheidsen non-discriminatiebeginsel.
In het concrete geval van de Boelare wordt dit gelijkheidsbeginsel nu reeds bijna drie jaar openlijk en
flagrant geschonden.
Iedere Eeklonaar die zich in dezelfde situatie bevindt, heeft recht op een gelijke behandeling.
Het behoort tot de taak van een bestuur om daarover te waken. Indien dit uitvoerend bestuur dit niet
doet, is het de plicht van iedere burger, a fortiori van een persoon met een openbare functie, zoals
een gemeenteraadslid, om dit bestuur te wijzen op de ongelijke behandeling.
Discriminatie wordt trouwens ook in bepaalde gevallen strafrechtelijk gesanctioneerd en opent rechten
voor de gediscrimineerde op schadevergoeding.
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Opkomen om deze flagrante schending te doen beëindigen, heeft dan ook niets te maken met privébelang of clientelisme maar is een uitdrukkelijke opdracht voor een verkozen mandataris, in functie
van het algemeen belang.
Anders oordelen of deze toestand laten bestaan, heeft voor gevolg dat het bestuur de ene inwoner als
eersterangsburger beschouwt en de andere tot tweederangsburger degradeert.
In het concrete geval is het ernstig discriminerend om aan de ene parkeerfaciliteiten toe te staan
(Watertoren en hoek Zuidmoerstraat – Eurardstraat) en een deel van de openbare weg te laten
innemen voor private handelsdoeleinden en dit aan de andere die zich in een identieke situatie bevindt
te ontzeggen.
De vraag kan gesteld worden waarom dit college twee maten en gewichten hanteert. Volgens het
openbaar gerucht is dit onderscheid louter gebaseerd op private banden tussen familieleden van
sommige leden van de meerderheid en de betrokken bakker.
Als dit werkelijk zo zou zijn, maakt dit de discriminatie des te erger.
In afwachting dat de voogdij-overheid uitspraak zal gedaan hebben vraag ik dan ook dat het begrip
‘clientelisme’ en ‘privé-belang’ zou geschrapt worden uit het schrijven zoals vervat in de
schepencollegebeslissing van 12 mei 2015 en dat het Agentschap Binnenlands Bestuur daarvan in
kennis wordt gesteld.
Redenen waarom aan de gemeenteraad gevraagd wordt te stemmen over de verwijdering van de
begrippen ‘cliëntelisme’ en privé-belang’ in het schrijven dat door het schepencollege werd
goedgekeurd in de zitting van 12 mei 2015. Voor zover dit schrijven reeds zou verzonden zijn, deze
correctie mee te delen aan het Agentschap Binnenland Bestuur.
Na het antwoord van de burgemeester hoort de raad de tussenkomst van raadslid Windey, alsook het
antwoord van de burgemeester.
Dan gaat de raad over tot de stemming over het voorstel. Het voorstel wordt verworpen met 14 neenstemmen en 11 ja-stemmen.
Burgemeester Koen Loete, de schepenen Freddy Depuydt, Christophe De Waele, Dirk Van de Velde,
Ann Van Den Driessche, Rita De Coninck en Bob D’Haeseleer, voorzitter Odette Van Hamme en de
raadsleden Janvier Buysse, Lutgarde De Jaeger, Rosita Meiresonne, Wilfried Van Kerrebroeck,
Gertjan Blomme en Filip Smet hebben tegengestemd.
Tijdens de behandeling van dit punt heeft schepen Smessaert de zitting definitief verlaten.
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20.

Gevaarlijke afvalcontainer voor de landbouwsector.

Raadslid Luc Vandevelde legt volgend voorstel van besluit voor:
Motivering
De gemeente Maldegem startte sinds mei dit jaar een proefproject omtrent het lanceren van een
afvalbox voor het verwijderen van het medisch materiaal voor de landbouwsector, waardoor deze nu
de mogelijkheid hebben om hun gevaarlijk (chemisch) materiaal binnen te brengen op hun
containerpark.
IVM is deze handeling gunstig gezind en wenst de werking hiervan te evalueren om dit ook uit te
breiden naar de andere IVMgemeenten.
Nu in Eeklo de landbouwraad werd opgedoekt en deze adviesraad hun geld (ruim 6200€) hebben
teruggestort, lijkt het mij dé gelegenheid hier gebruik van te maken om de nog 40tal actieve
landbouwbedrijven te voorzien van dergelijke box.
Er is namelijk een afspraak gemaakt bij de teruggave van het geld dat de centen enkel en alleen
gebruikt kunnen worden voor louter landbouwdoeleinden.
Het invoeren van deze selectieve ophaling van dit gevaarlijk afval zou ook kunnen bijdragen tot het
verlagen van het totale afvalcijfer waarvan Eeklo, sinds de laatste meting, bewijst dat zij de slechtste
leerling van de klas is.
Stemming:
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De gemeenteraad van Eeklo stemt in met de aankoop van 40 afvalboxen van 50 liter voor medisch
afval uit de landbouwsector, waarbij een deel van het teruggegeven bedrag van de opgedoekte
stedelijke landbouwraad wordt gespendeerd voor de financiering ervan.
Het saldo van die centen blijft ter beschikking van en voor loutere landbouwdoeleinden.
Schepen Dirk Van de Velde antwoordt dat het proefproject in Maldegem een overeenkomst is tussen
I.V.M., de gemeente Maldegem en de inzamelaar. Bedoeling hierbij is dat landbouwers een afvalbox
aankopen voor het verwijderen van het medisch materiaal afkomstig uit de landbouwsector.
De gemeenten of intergemeentelijke verenigingen hebben de zorgplicht voor de inzameling van
huishoudelijk afval. Daarnaast zijn er veel gemeentebesturen die het afval ophalen of aanvaarden van
bedrijven en instellingen. Dit is een autonome beslissing van het gemeentebestuur. De stad Eeklo
besloot destijds bijvoorbeeld om KMO’s toe te laten tot het recyclagepark.
De inzameling van ‘bedrijfsafval’ is onderworpen aan een aantal voorwaarden, vastgelegd in het
Uitvoeringsplan gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen (KMO plan).
Omdat gemeenten in principe geen zuiver bedrijfsafval gratis kunnen inzamelen zijn IVM en de
gemeente Maldegem overeengekomen met de OVAM dat de inzameling kostendekkend moet zijn.
De aankoopprijs van één kunstofvat (50 liter) bedraagt 12,50 euro. Wanneer de verwerkingsprijs wordt
meegerekend, dient de stad Eeklo ca. 16 euro te vragen aan de landbouwer om kostendekkend te
kunnen werken.
De landbouwer kan de volle afvalbox meegeven met de 2-wekelijkse wijkinzameling door de
chemokar.
Het aanbieden van gratis ophaalservice voor landbouwers is dus niet mogelijk, het aanbieden van de
service naar analogie met gemeente Maldegem kan wel.
Hiervoor moet eerst samengezeten worden met IVM en de inzamelaar.
Na de tussenkomst van de voorzitter en het antwoord van schepen Van de Velde i.v.m. de ophaling
van medisch bedrijfsafval, bevestigt de burgemeester dat het proefproject in Maldegem bevredigend
is en dat er bij IVM bereidheid is om het project uit te breiden naar andere gemeenten. De landbouwers
zullen wel moeten instaan voor het betalen van de aankoopprijs.
Het voorstel wordt onderzocht; het resultaat hiervan kan in november worden voorgelegd.
Gelet op dit antwoord gaat raadslid Luc Vandevelde ermee akkoor dat over dit punt niet wordt
gestemd.
21.

De ontsluiting van Balgerhoeke.

Raadslid Luc Vandevelde legt volgend voorstel van besluit voor:
Motivering
De Raad van State heeft tot tweemaal toe een halt toegeroepen aan de wijze waarop het stadsbestuur,
samen met Veneco², de ontsluiting van Balgerhoeke wilde realiseren.
SMS heeft van bij het begin van deze legislatuur deze plannen met hand en tand bestreden in overleg
met het COR dat de bewoners van Balgerhoeke groepeerde.
SMS heeft, eveneens vanaf het begin, steeds voorgehouden dat de ontsluiting van Balgerhoeke moest
losgekoppeld worden van het dossier m.b.t. de aanleg van een industriezone.
Het stadsbestuur heeft daaraan nooit enig gevolg willen geven en, in alle koppigheid en stugheid, de
weg, waarvan ze moesten weten dat hij doodliep, blijven bewandelen.
Dit heeft twee ernstige gevolgen gehad: het dossier van de ontsluiting werd daardoor nodeloos
vertraagd en de inwoners van Balgerhoeke werden gedwongen procedure- en advocatenkosten (voor
de Raad van State) te betalen.
SMS stelt thans (via een persartikel) met genoegen vast dat het stadsbestuur, het provinciebestuur en
Veneco² de oorspronkelijke voorstellen van SMS voor de ontsluiting van Balgerhoeke thans unaniem
bijtreden, mede onder druk van de gemeente Sint-Laureins die daardoor een mogelijkheid krijgt om
terug aan te sluiten op E34, na de aanleg van de tunnel.
SMS dringt erop aan, hopelijk thans bij unanimiteit van alle fracties van de Eeklose gemeenteraad,
dat bij prioriteit werk zou gemaakt worden van de ontsluiting die, langsheen de expresweg, de
verbinding moet maken tussen de aan te leggen rotonde aan de verbrandingsoven en de expresweg
aan de ‘Teut’.
Redenen waarom aan de gemeenteraad voorgesteld wordt volgende motie te stemmen:
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‘De gemeenteraad van de stad Eeklo, in vergadering bijeen op 21 september 2015, dringt aan bij alle
betrokken overheden: de provincie, Veneco, AWV of welke andere tussenkomende instantie ook, om
zo spoedig als mogelijk en uiterlijk tegen de definitieve realisatie van de tunnel onder de expresweg
ter hoogte van de verbrandingsoven, de meest noordelijke ontsluiting aan te leggen tussen de nog te
realiseren rotonde aan de verbrandingsoven en de aansluiting met de expresweg ter hoogte van de
Teut.’
Na het antwoord van schepen De Waele hoort de raad de tussenkomsten van de raadsleden Windey,
Luc Vandevelde, De Graeve en schepen Dirk Van de Velde. Na het antwoord van schepen De Waele
en de burgemeester en de tussenkomst van raadslid Windey gaat de raad over tot de stemming over
dit voorstel. Het wordt verworpen met 14 neen-stemmen, 1 onthouding en 10 ja-stemmen.
Burgemeester Koen Loete, de schepenen Freddy Depuydt, Christophe De Waele, Dirk Van de Velde,
Ann Van Den Driessche, Rita De Coninck en Bob D’Haeseleer, voorzitter Odette Van Hamme en de
raadsleden Janvier Buysse, Lutgarde De Jaeger, Rosita Meiresonne, Wilfried Van Kerrebroeck,
Gertjan Blomme en Filip Smet hebben tegengestemd. Raadslid Koen Waterschoot heeft zich bij de
stemming onthouden.
22.

Fietspad langsheen de spoorwegbedding tussen Zandvleuge, Teut en Vrouwestraat.

Gelet op de beslissing onder punt 11 van deze gemeenteraad is dit agendapunt zonder voorwerp
geworden.
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
23.

Bevoegdheid dierenwelzijn.

Raadslid Lampaert legt volgend voorstel van besluit voor:
Dieren zijn voor velen onder ons ‘dierbaar”, een aangenaam gezelschap.
Er doen zich spijtig genoeg ook problemen voor met dieren: er zijn de zwerfkatten, de rituele
slachtingen, de mishandelingen, er worden wilde/exotische dieren gehouden terwijl dit eigenlijk niet
kan, enz.
Aan de andere kant dient er misschien nagedacht te worden over de positieve invloed van honden in
verzorgingshuizen, serviceflats en dient er ook eindelijk eens een echt voorstel te komen voor de
hondenlosloopweide.
Overwegende dat Dierenwelzijn een Vlaamse materie is;
Overwegende dat Minister Ben Weyts de lokale overheden meer wil betrekken en pleit voor “Samen
naar een diervriendelijker Vlaanderen”;
Overwegende dat deze materie structureel moet worden aangepakt, met duidelijke bevoegdheden en
beleidsinstrumenten;
Overwegende dat reeds 72 Vlaamse gemeenten een Schepen van Dierenwelzijn hebben (nog maar
9 in Oost-Vlaanderen);
BESLUIT:
Ook in Eeklo dient dierenwelzijn serieus te worden aangepakt, dient er aandacht en respect te zijn
voor alle dieren en dienen problemen te worden aangepakt door één eindverantwoordelijke.
N-VA vraagt dan ook de stemming:
Schepen D’Haeseleer antwoordt dat hij binnen het college verantwoordelijk is voor dierenwelzijn. Dit
zal aan het kabinet van Minister Weyts worden medegedeeld. Gelet op dit antwoord gaat de raad
akkoord om niet over dit punt te stemmen.
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
24.

20-20-20 klimaatdoelstellingen – intekenen op burgemeestersconvenant.

Raadslid Filip Smet legt volgend voorstel van besluit voor.
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Overwegende dat er moet gestreefd worden naar een klimaatneutrale samenleving opdat toekomstige
generaties ook mogen wonen en leven in een samenleving met een gezond klimaat dat evenveel
kansen en mogelijkheden kan bieden zoals de huidige generaties die nu hebben.
Gelet op de wereldwijde klimaatdoelstellingen, met in het bijzonder ook oog op de
klimaatonderhandelingen tijdens de COP21 te Parijs die eind 2015 zullen plaatsvinden met als doel
om een nieuw klimaatverdrag af te sluiten.
Gelet op de Europa 2020-strategie, met in het bijzonder de 20-20-20 klimaatdoelstellingen en de
afspraken gemaakt in het kader van het klimaat- en energiebeleid tegen 2030 op EU-niveau.
Overwegende dat de Stad Eeklo best een langetermijnplan opstelt om een klimaatneutrale stad te
verwezenlijken, waarin zowel de inspanningen van de Stad alsook de inspanningen van al haar
burgers en verenigingen worden gebundeld.
Overwegende dat heel wat andere steden reeds dergelijke plannen hebben gemaakt, waardoor er kan
geleerd worden uit hun ervaringen en beste praktijken kunnen uitgewisseld worden.
Overwegende dat het burgemeestersconvenant een hulpmiddel is om het doel van 20% minder CO 2uitstoot te bereiken tegen 2020, als eerste stap naar het bereiken van een klimaatneutrale Stad.
Overwegende dat Eandis een speciaal aanbod heeft ontwikkeld, zoals bekendgemaakt in haar
nieuwsbrief van juni 2015, om lokale besturen te ondersteunen bij het aangaan van het engagement
om het burgemeestersconvenant te ondertekenen en ook mee te zorgen voor de uitvoering van de
verbintenissen.
BESLUIT:
Artikel 1
De stad Eeklo ondertekent eerstdaags het burgemeestersconvenant, na de goedkeuring van dit besluit
door de gemeenteraad.
Artikel 2
Met de ondertekening zegt de stad Eeklo toe om:
- Binnen een jaar na toetreding een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (IUE) op te stellen;
- Binnen een jaar na toetreding een door de gemeenteraad goedgekeurd Actieplan voor Duurzame
Energie (SEAP) in te dienen;
- Regelmatig - elke twee jaar na indiening van hun SEAP - implementatieverslagen te publiceren
waarin de mate van implementatie van het actieplan en de tussentijdse resultaten staan vermeld;
- Hun activiteiten te promoten en hun burgers / belanghebbenden te betrekken, onder andere door
regelmatig Lokale Energiedagen te organiseren;
- De boodschap van het Burgemeestersconvenant uit te dragen, met name door andere lokale
overheden te stimuleren om zich aan te sluiten en door bij te dragen aan belangrijke evenementen
en thematische werkgroepen.
- De formele politieke verbintenis van ondertekenaars moet worden vertaald in concrete maatregelen
en projecten. Als ondertekenaar aanvaardt u verslag uit te brengen en te worden gecontroleerd op
de uitvoering van uw SEAP. Ook aanvaardt u beëindiging van de betrokkenheid van uw stad of
gemeente bij het Convenant in geval van niet-naleving.
Artikel 3
Het schepencollege engageert zich om bij voorkeur tweemaal per jaar verslag uit te brengen aan de
gemeenteraad over de vooruitgang en implementatie van het Actieplan voor Duurzame Energie.
Artikel 4
De gemeenteraad en het schepencollege engageren zich om de participatie van de Eeklose burger
aan te moedigen en acties ter bevordering van het bereiken van een klimaatneutrale stad te
ondersteunen.
Na het antwoord van de schepenen Dirk Van de Velde en D’Haeseleer en de verdere tussenkomsten
van raadslid Smet, schepen Dirk Van de Velde, de burgemeester en raadslid Windey gaat de raad
over tot de stemming over het voorstel. Dit wordt unaniem goedgekeurd.
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
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25.

Toekenning van een convenant tot uitbating van een kansspelinrichting klasse II te 9900
Eeklo, Leopoldlaan 104A aan de BVBA Star Matic.

Gelet op de afwezigheid van de heer De Sutter zal raadslid Desmet het punt naar voor brengen.
De voorzitter merkt op, dat wanneer namen worden genoemd, het punt dient doorverwezen te worden
naar de geheime zitting. Raadslid Desmet gaat hiermee akkoord.
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
26.

Personeelsproblematiek Zonneheem.

Raadslid Gysels legt volgend voorstel van besluit voor:
Gelet op het feit dat een administratie werknemer van dienstencentrum Zonneheem met ingang van
1 oktober 2015 op rust gaat.
Gelet op het feit dat tot nu toe niet in de vervanging van bedoelde persoon voorzien is.
Gelet op het feit dat dit ten zeerste de optimale werking van een druk bezet dienstencentrum in gevaar
brengt, zonder dan nog te spreken van het opnemen van facultatieve vakantiedagen of overuren van
de collega’s.
Rekening houdend met het feit dat de waarde bij eventuele verkoop van de flatjes van het Zonneheem
nog steeds ingeschreven staat voor 4 miljoen Euro, niettegenstaande ze maar voor 2 miljoen geschat
zijn, doet het vermoeden rijzen dat men wel eens het volledige Zonneheem zou verkopen om aan
bedoelde som te komen.
Overwegende dat het toch niet de bedoeling van het beleid kan zijn dat de uitbating van het
Zonneheem, door een tekort aan arbeidskrachten, op de helling gezet wordt en dit automatisch zou
leiden tot een opheffing van het dienstencentrum.
Overwegende het succes van de Zonneheemse feesten alsook van de recente opendeurdag, zou het
een blaam voor de stad zijn om zovele bezoekers, cursisten, vrijwilligers aan hun lot over te laten!
Overwegende dat de senioren en dan vooral de Eeklonaren jarenlang bijgedragen hebben aan de
fiscale lasten hen opgedragen door de stad en nu zeker moeten kunnen rekenen op een voor hen
specifieke dienstverlening.
Overwegende dat de nood aan sociale contacten, vorming en ontspanning bij de steeds groter
wordende groep senioren nog zal toenemen, zal de Stad Eeklo, die zich toch beschouwt als de
hoofdstad van het Meetjesland , zich niet laten overtroeven door gemeenten zoals bv. Maldegem en
Evergem die de dienstverlening aan de senioren koesteren als een parel aan een kroon en ze
dagdagelijks nog uitbreiden!
Om de optimale werking van het Zonneheem alsook de arbeidsmotivatie van de andere werknemers
niet in het gedrang te brengen, vraag ik de objectieve stemming over de spoedige vervanging van het
bedoelde personeelslid.
Schepen Depuydt en de stadssecretaris antwoorden dat in het college van 10 september 2015 werd
beslist om deze functie opnieuw voltijds in te vullen in de graad van administratief medewerker (Cniveau) (upgrade t.o.v. de huidige functie op D-niveau). In afwachting van de afronding van het examen
voor deze functie zal vanaf 22 september 2015 een tijdelijke kracht voltijds worden ingeschakeld.
Gelet op dit antwoord gaat de raad akkoord om niet over dit punt te stemmen.
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
27.

Zonneheem – nu ook censuur?

Raadslid Windey legt volgend voorstel van besluit voor:
De verhoudingen tussen het Zonneheem en het Schepencollege, inzonderheid de burgemeester,
gaan van kwaad naar erger.
Nadat eerder al het eigen – gratis – informatiekrantje van het Zonneheem werd afgeschaft, nadat de
Gemeenteraad diende tussen te komen om een aantal beslissingen van het Schepencollege i.v.m. de
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werking van het Zonneheem op te schorten, wordt nu door de burgemeester himself naar de rode
schrapstift gegrepen.
Ik verwijs naar het schrijven van Roger De Kneef, voorzitter van de Centrumraad van het
dienstencentrum, dat hij bezorgde aan de gemeenteraad.
Hij is sedert een paar jaar voorzitter van de Centrumraad en is, samen met zijn echtgenote dagelijks
de drijvende kracht en motor voor alle ruime activiteiten die in het Zonneheem georganiseerd worden.
Dit dienstencentrum bestaat slechts door de inschakeling van vele vrijwilligers, hij staat in voor de
recrutering en de motivering van mensen die zeer regelmatig tegen amper een vergoeding de
praktische gang van zaken op zich nemen.
Het Zonneheem geldt als voorbeeld voor de ruime regio en is op de eerste plaats, naast educatieve
en recreatieve opdrachten, een permanente ontmoetingsplaats voor mensen, ook en vooral voor
diegenen die door omstandigheden geïsoleerd zijn.
Eeklo is een vergrijsde stad die, naar men mij meedeelt, ca 4600 senioren telt.
Het Dienstencentrum is dan ook een haven waar vele honderden mensen voor allerlei soort activiteiten
terechtkunnen.
Het is bovendien erkend door de Vlaamse Gemeenschap en voldoet aan alle regelgeving waardoor
een niet onaanzienlijke subsidie verkregen wordt.
De voorzitter neemt zijn zaak zeer ter harte en doet aan dagelijkse promotie.
Naar aanleiding van de Open Deurdag van 11 september jl. werd door de voorzitter een oproep
gedaan aan alle Eeklonaars via het Eikenblad.
In zijn ontwerp –schrijven maakt hij publiciteit voor de vele mogelijkheden die het Zonneheem kan
bieden, legt zelf een getuigenis af dat hij gedurende 7 jaar met veel vreugde Spaanse les heeft gevolgd
en kondigt hij aan dat volgend jaar het dertigjarig bestaan van het Dienstencentrum zal gevierd
worden.
Hij ondertekent dit schrijven met zijn naam en zijn hoedanigheid.
Groot was zijn verbazing toen hij op 25 augustus een schrijven ontving van de
communicatieverantwoordelijke die hem meedeelde dat in zijn tekst, op bevel van de Burgemeester,
was geschrapt en dat zijn naam en hoedanigheid eveneens werd weggelaten.
Zoiets heet in onze taal: censuur.
Heeft de voorzitter van de Centrumraad gezondigd tegen de deontologische regels die
voorgeschreven zijn voor de adviesraden? Het antwoord is neen.
Moeten alle teksten die in het Eikenblad worden gepubliceerd voorafgaandelijk de goedkeuring krijgen
van één man, de Burgemeester?
Dit zijn praktijken die zelfs in Rusland of het Oostblok niet meer bestaan.
Kan iemand mij en ons zeggen wat in die omstandigheden de zin is van een redactieraad van het
Eikenblad als één man achter de rug ervan de teksten naar willekeur kan schrappen of wijzigen?
Hier worden essentiële regels overtreden die, zoals de non-discriminatie daarstraks, behoren tot de
essentie van onze democratie.
Fnuiken of inperken van de vrije meningsuiting raakt het hart ervan en dient op ieder ogenblik te
worden bestreden.
Ik stel U dan ook voor enerzijds onze diepe afkeuring uit te drukken tegen een dergelijke eenzijdig
eenmansoptreden en anderzijds, om dit te voorkomen, de eindverantwoordelijkheid voor de teksten
van het Eikenblad in handen te geven van de redactieraad die, door de aanwezigheid van de politieke
fracties garanties biedt op objectiviteit en onpartijdige informatie.
Redenen waarom aan de Gemeenteraad gevraagd wordt:
1. De houding van de Burgemeester bij de schrapping en de wijziging van de tekst van de
voorzitter van de Centrumraad van het Zonneheem als ontoelaatbaar af te keuren
2. De eindredactie van het Eikenblad voortaan toe te vertrouwen aan de redactieraad.
Aansluitend hoort de raad de mondelinge vraag van raadslid Lecompte:
Naar aanleiding van het schrappen van tekst in Het Eikenblad van september, in de katern van de
Eeklo senioren, ben ik verbaasd dat niet enkel tekst verwijderd is maar ook de naam van de voorzitter
van de centrumraad. Ik heb de originele tekst gelezen en ik zie daar niets verkeerd of aanstotend aan.
Maar het ergste vind ik dat mensen die zich voor de volle 100 % inzetten, niet worden gewaardeerd.
Op vrijdag 11 september was er hun jaarlijkse opendeurdag in het Lokaal dienstencentrum
Zonneheem, die met succes afsloot met een 700 tal bezoekers. Dat de voorzitter en zijn bestuur fier
mag zijn, is zeker. Die mensen zetten zich dagelijks vrijwillig in bij het reilen en zeilen van de zeer
goede werking van het Zonneheem. Spijtig wordt dat niet gewaardeerd door het schepencollege en
de burgemeester, want die stuurden hun kat.
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Niet vergeten dat Eeklo daarbij een seniorenstad is!
Als een schepen het voorwoord neemt op de eerste pagina is dat ook onder zijn naam en titel.
Graag had ik dan ook een duidelijk antwoord over het waarom.
Na het antwoord van de burgemeester hoort de raad de tussenkomsten van de raadsleden Windey,
Lecompte en De Graeve.
Na het antwoord van de burgemeester gaat de raad over tot de stemming over het voorstel. Het
voorstel wordt verworpen met 14 neen-stemmen en 11 ja-stemmen.
Burgemeester Koen Loete, de schepenen Freddy Depuydt, Christophe De Waele, Dirk Van de Velde,
Ann Van Den Driessche, Rita De Coninck en Bob D’Haeseleer, voorzitter Odette Van Hamme en de
raadsleden Janvier Buysse, Lutgarde De Jaeger, Rosita Meiresonne, Wilfried Van Kerrebroeck,
Gertjan Blomme en Filip Smet hebben tegengestemd.

Hier eindigt de zitting.
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter
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