Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement GENT

GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019
Aanwezig: Ben D'Haene, voorzitter gemeenteraad.
Elsie Sierens, burgemeester.
Williame Raman, Filip Demeyer, Michaël Vercruyssen, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, schepenen.
Roger Lybeer, Etienne Balcaen, Jacques Bouckaert, Carolien Ongena, Alain Torcq, Sofie Vanden Hove,
Marieke Kindt, Emmanuel Anciaux, Ivan Stevens, Eveline Hoste, Didier Lebrun, Céline De Weerd,
Hildegarde Van Rompu, Eddy Van de Walle, Laura Van Rentergem, Koen Van Hende, Martinne Plets,
Henriette Scheire, raadsleden.
Gert Deryckere, algemeen directeur

AGENDA
Agendapunten van de openbare zitting
Vastgesteld door voorzitter gemeenteraad Ben D'Haene (Open VLD).
Punten 1 tot en met 40 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen.
Algemeen bestuur
Notulen
1. Goedkeuring notulen gemeenteraad 24 januari 2019
Commissies
1. Gemeenteraadscommissies - aanduiden vertegenwoordigers
Financiën
Belastingen en retributies
3. Aanpassing belastingsreglement private ingebruikname openbaar domein
Intergemeentelijke samenwerking
Statuten
4. Toetreding tot vervoerregio Gent
Statuten
5. Statutenwijziging projectvereniging Viersprong
Vertegenwoordiging
6. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband De Vijf
7. Aanduiding vertegenwoordigers Onderwijsvereniging van steden en gemeenten
(O.V.S.G.)
8. Aanduiding vertegenwoordigers Vereniging voor steden en gemeenten (V.V.S.G.)
9. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband RATO vzw
10. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijk samenwerkingsverband
Westlede
11. Aanduiding vertegenwoordigers en deskundige intergemeentelijk
samenwerkingsverband Veneco
12. Aanduiding vertegenwoordigers kredietcommissie Energiehuis Veneco
13. Aanduiding vertegenwoordigers vervoerregioraad van de vervoerregio Gent
14. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Vereniging voor
Openbaar Groen vzw
15. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband De Gentse Haard cvba-so
16. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband de Kleine Landeigendom
Het Volk cvba-so
17. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband De Volkshaard cvba-so
18. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijke samenwerkingsverband TMVS
dv

19. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijke samenwerkingsverband TMVW
ov
20. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijke samenwerkingsverband
IMEWO ov
21. Aanduiding vertegenwoordigers bekkenbestuur Benedenscheldebekken
22. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Centrum voor
Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland (CBE Leerpunt)
23. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Logo Gezond +
24. Aanduiding vertegenwoordigers De Lijn
25. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Het Land van Reynaert
26. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Burensportdienst
Schelde-Durme
27. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Toerisme OostVlaanderen
28. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijke samenwerkingsverband IVAGO
29. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Erfgoed Viersprong
30. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Regionaal Landschap
Schelde-Durme
31. Aanduiding vertegenwoordigers CEVI vzw
32. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijk samenwerkingsverband Zefier
cvba
33. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Scholengemeenschap
Reinaert
Algemene vergaderingen
34. Bijzondere Algemene Vergadering Westlede op 19 maart 2019: goedkeuring
agenda en mandaat aan de vertegenwoordigers
35. Algemene vergadering VENECO op 28 maart 2019: goedkeuring agenda en
mandaat aan de vertegenwoordigers
36. Buitengewone algemene Vergadering IMEWO op 19 maart 2019: goedkeuring
agenda en mandaat aan vertegenwoordigers.
37. Buitengewone algemene vergadering TMVS dv op 20 maart 2019: goedkeuren
agenda en mandaat aan de vertegenwoordigers
38. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW ov op 22 maart 2019: goedkeuring
agenda en mandaat aan de vertegenwoordigers
Technische zaken
Patrimonium
39. Verkoop perceel Groenstraat
Ruimtelijke organisatie
Andere
40. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) - samenstelling

OPENBARE ZITTING
Agendapunten
Algemeen bestuur
Notulen
1. Goedkeuring notulen gemeenteraad 24 januari 2019
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld
overeenkomstig artikelen 277 en 278.

Juridisch kader
Artikel 278 dat stelt dat de notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen vermelden, alsook het gevolg dat werd gegeven aan die punten waarover de
gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle
beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen
voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Van deze laatste
verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen genomen met unanimiteit.
Feiten en context
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van
de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen,
worden de notulen in die zin aangepast.
Vormvereisten
Artikel 28 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar
zijn, behalve in de uitzonderingsgevallen zoals voorzien onder §1, 1° en 2 e lid.
Motivering
Een ontwerp van de notulen worden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter
beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
De notulen van de openbare zitting worden gepubliceerd op www.destelbergen.be .
BESLUIT: Unaniem
Enig artikel. De notulen van de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 worden goedgekeurd.

Commissies
1. Gemeenteraadscommissies - aanduiden vertegenwoordigers
Algemeen directeur Deryckere licht toe.
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 37 § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad
commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als
taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te
formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat
voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en
belanghebbenden horen.
Juridisch kader
Gemeenteraadsbeslissing
van
24
januari
gemeenteraadscommissies werd goedgekeurd.

2019

waarbij

de

samenstelling

van

de

Artikel 37 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat de mandaten in iedere
commissie evenredig worden verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. De
gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden, alsook de wijze waarop de
evenredigheid wordt berekend. Die berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad
opricht. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de
fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen, altijd hoger is
dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten
toe, die haar overeenkomstig de voormelde berekeningswijze toekomen, met een voordracht, gericht aan
de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor
meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, worden de mandaten toegewezen in
de volgorde waarin de kandidaten vermeld staan op de akte van voordracht.

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht hetzelfde
aantal leden in de commissies te behouden. Als een lid uitdrukkelijk aan de gemeenteraad heeft
meegedeeld dat het niet meer wil behoren tot zijn fractie, vermeld in artikel 36, kan dat lid niet meer
zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden die fracties
het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging, vermeld in het eerste lid, een
fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met
raadgevende stem in de commissie zetelt.
Feiten en context
De aktes van voordracht ingediend door de fracties met de kandidaat-leden werden ontvankelijk
verklaard.
Vormvereisten
De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden, alsook de wijze waarop de
evenredigheid wordt berekend. Die berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad
opricht.
Motivering
De gemeenteraad wenst commissies op te richten in functie van de voorbereiding van de besprekingen in
de gemeenteraadszittingen, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm
wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt
geacht.
In functie van een evenredige vertegenwoordiging wordt volgende formule gehanteerd:

Aantal leden commissies

9

Fractie
Fractie Open VLD
Fractie N-VA
Fractie CD&V
Fractie Sp.a
Fractie Groen
Fractie Vlaams Belang
TOTAAL
Financiële aspecten

# GR
8
6
5
3
2
1
25

Formule # COMM
2,88
3
2,16
2
1,8
2
1,08
1
0,72
1
0,36
0
9

//
Interne communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt over gemaakt aan de dienst van de directie.
Externe communicatie
//
BESLUIT: Unaniem
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke aktes van voordracht van de kandidaatleden.
Artikel 2. Tijdens de bestuursperiode 2019-2024 worden volgende gemeenteraadscommissies opgericht
met als leden:
Commissie financiën en
algemeen beleid

Fractie
Open VLD

N-VA
CD&V

Naam
-

Filip Demeyer

-

Céline De Weerd

-

Sofie Vanden Hove

-

Koen Van Hende (*)

-

Emmanuel Anciaux

-

Alain Torcq

Lid met
stem

raadgevende

-

Carolien Ongena

Sp.a

-

Marieke Kindt

Groen

-

Roger Lybeer

Vlaams Belang

-

Henriette Scheire

(*) voorzitter van de commissie
Commissie Mobiliteit

Fractie
Open VLD

-

Michaël Vercruyssen

-

Eveline Hoste

-

Ben D’Haene

-

Koen Van Hende

-

Emmanuel Anciaux (*)

-

Alain Torcq

-

Ivan Stevens

Sp.a

-

Eddy Van de Walle

Groen

-

Martinne Plets

Vlaams Belang

-

Henriette Scheire

N-VA
CD&V

Lid met
stem

raadgevende

Naam

(*) voorzitter van de commissie
Commissie leefmilieu

Fractie
Open VLD

-

Michaël Vercruyssen

-

Sofie Vanden Hove

-

Céline De Weerd

-

Koen Van Hende (*)

-

Hildegarde Van Rompu

-

Didier Lebrun

-

Laura Van Rentergem

Sp.a

-

Etienne Balcaen

Groen

-

Martinne Plets

Vlaams Belang

-

Henriette Scheire

N-VA
CD&V

Lid met
stem

raadgevende

Naam

(*) voorzitter van de commissie
Commissie deontologie

Fractie
Open VLD

N-VA
CD&V

Naam
-

Jacques Bouckaert (*)

-

Elsie Sierens

-

Ben D’Haene

-

Emmanuel Anciaux

-

Hildegarde Van Rompu

-

Carolien Ongena

-

Alain Torcq

Lid met
stem

raadgevende

Sp.a

-

Marieke Kindt

Groen

-

Martinne Plets

Vlaams Belang

-

Henriette Scheire

(*) voorzitter van de commissie
Commissie
intergemeentelijke
samenwerking

Fractie
Open VLD

-

Eveline Hoste

-

Sofie Vanden Hove (*)

-

Céline De Weerd

-

Emmanuel Anciaux

-

Hildegarde Van Rompu

-

Ivan Stevens

-

Didier Lebrun

Sp.a

-

Eddy Van de Walle

Groen

-

Roger Lybeer

Vlaams Belang

-

Henriette Scheire

N-VA
CD&V

Lid met
stem

raadgevende

Naam

(*) voorzitter van de commissie
Artikel 4. Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht
eenzelfde aantal leden in de commissie te behouden.

Financiën
Belastingen en retributies
3. Aanpassing belastingsreglement private ingebruikname openbaar domein
Schepen Demeyer (Open VLD) licht toe en vraagt de goedkeuring.
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Onze fractie heeft een probleem met artikel 9 omdat er staat dat een
aanvraag moet gebeuren 11 dagen vóór dat de werken plaatsvinden of dat de container op openbaar
domein gezet wordt. Als die 11 dagen niet worden gerespecteerd, is een spoedprocedure nodig waarvoor
een forfait van 60 euro wordt aangerekend.”
Schepen Demeyer (Open VLD) zegt: “Ik denk dat het gaat om een foute interpretatie. De termijn van 11
dagen is de termijn die nodig is voor de goedkeuringsprocedure langs de kant van de gemeente. De
gemeente zegt eigenlijk dat ze elke aanvraag binnen de 11 dagen gaat goedkeuren. Als de aanvrager wil
dat dat binnen 1 à 2 dagen gebeurt, zal de gemeente 60 euro aanrekenen.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Dat vinden wij niet rechtvaardig. 95% van die aanvragen betreft
bijzonder simpele dossiers die zeer snel kunnen vergund worden. Als particulier ben je soms afhankelijk
van de aannemer. Als die container een week later wordt geplaatst dan voorzien, moet die procedure
herhaald worden, of wanneer die vroeger komt, is meteen een spoedprocedure nodig. Daarbij komt nog
de administratieve rompslomp voor de administratie. Zij moeten dan kijken binnen welke termijn de
aanvraag is gebeurd, moet eventueel 60 euro innen alvorens de vergunning kan worden afgeleverd... We
spreken over administratieve vereenvoudiging en eigenlijk wordt hier de omgekeerde beweging gedaan.
Wij willen deze aanpassing goedkeuren maar zonder de spoedprocedure.”
Schepen Demeyer (Open VLD) zegt: “Waarvan akte, maar ik stel voor dat we stemmen, mét artikel 9.”
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat bepaalt dat de gemeenteraad de
gemeentelijke reglementen vaststelt houdende de gemeentelijke belastingen en retributies.
Artikel 253 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat het algemeen bestuurlijk toezicht op de
besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingen en de retributies regelt.

Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat bepaalt dat de gemeenteraad de
gemeentelijke reglementen vaststelt houdende de gemeentelijke belastingen en retributies.
Juridisch kader
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief BB 2018/2 dd. 20 juli 2018 met instructies voor de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2019.
Het politiereglement op de private ingebruikneming van openbaar domein dd.17 april 2008.
Beslissing gemeenteraad van 20 december 2018 betreffende goedkeuring belasting
ingebruikname van het openbaar domein

private

Feiten en context
//
Vormvereisten
De omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011 – coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Motivering
De belasting dient bij te dragen tot het realiseren van een budgettair evenwicht.
Overwegende dat het plaatsen van containers en werfinstallaties ed. meestal gepaard gaat met de
inname van het voetpad en/of parkeerplaatsen;
Dat het wenselijk is deze hinder in tijd te beperken;
Dat de vestiging van een belasting, naast het invoeren van een vergunningensysteem, hierbij een
beleidsondersteunende maatregel is;
Dat de huidige werkwijze niet overeenstemt met de mogelijkheden van de huidige software;
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
De financieel directeur
De financiële dienst
Externe communicatie
Dit besluit wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt en treedt in werking op 1 maart 2019.
BESLUIT:
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Elsie Sierens, Ben D'Haene, Filip Demeyer, Michaël
Vercruyssen, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Eveline Hoste, Céline De Weerd
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel
Anciaux, Hildegarde Van Rompu, Koen Van Hende
Voor de fractie Groen onthouden zich: Roger Lybeer, Martinne Plets
Voor de fractie SP.a stemmen tegen: Etienne Balcaen, Marieke Kindt, Eddy Van de Walle
Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun,
Laura Van Rentergem
Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Henriette Scheire
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt ten
behoeve van de gemeente Destelbergen een belasting geheven op de privatieve ingebruikneming van
het openbaar domein.
Artikel 2. De privatieve ingebruikneming van het openbaar domein kan geschieden naar aanleiding van:
Het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken of werkzaamheden zoals
schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, e.a.:

A.
door het plaatsen of laten plaatsen van een container, betonbak, aanhangwagen, of gelijkaardige,
hoofdzakelijk bestemt voor het opladen van afbraakmaterialen of verwerking ervan.
Hierna genoemd “containers”.
B
door het plaatsen of laten plaatsen van bouwmaterialen, kranen, schutsels, stellingen, silo’s,
loodsen, al of niet mobiele werven e.a.
Of het plaatsen van parkeerverboden
Hierna genoemd “werfinstallaties”.
Artikel 3. De belasting voor de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein wordt als volgt
vastgesteld:
Containers:
Voor de eerste 5 kalenderdagen wordt geen belasting geheven.
Vanaf de zesde dag: per container en per dag: 5,00 EUR.
Werfinstallaties:
Voor de eerste 5 kalenderdagen wordt geen belasting geheven.
Vanaf de zesde dag: 0,50 EUR per m2 per dag met een minimum van 12,50 EUR per aangifte.
De vrijstelling voor de eerste 5 kalenderdagen wordt per bouwwerf slechts éénmaal toegepast tenzij de
periode tussen twee opeenvolgende vergunningen minimaal 1 maand bedraagt.
Artikel 4. De belasting is verschuldigd door de vergunninghouder waar de privatieve ingebruikneming van
het openbaar domein geschiedt.
Artikel 5. Signalisatievergunningen met beperkte impact op het openbaar domein worden de facto
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Het College delegeert de bevoegdheid
van signalisatievergunningen met beperkte impact aan de mobiliteitsambtenaar. Op het eerste college
van elke maand zal er een lijst met alle de facto goedgekeurde vergunningen ter kennisgeving worden
voorgelegd.
Aanvragen met sterke hinder blijven de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6. De belasting is verschuldigd zolang de stopzetting van de privatieve ingebruikneming van het
openbaar domein niet werd betekend aan het gemeentebestuur, tenzij de machtiging zelf een termijn
bevat tegen dewelke het openbaar domein uiterlijk moet worden vrijgegeven bij het verstrijken van de
machtiging.
De belasting is onafhankelijk van de te betalen vergoeding voor de eventuele herstelling van de
bestrating, veroorzaakt door de bezetting van het openbaar domein.
Artikel 7. Worden vrijgesteld van de belasting, de innamen naar aanleiding van:
Werken aan of het bouwen van woongelegenheden door erkende maatschappijen voor sociale
woningbouw.
Het uitvoeren van werken aan het openbaar domein in opdracht van openbare besturen.
Artikel 8. De belasting is contant te betalen tegen afgifte van de vergunning. Bij gebrek aan betaling wordt
de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9. De aanvraag wordt ingediend via de vooropgestelde elektronische procedure. De termijn
bedraagt 11 werkdagen. Bij aanvragen met beperkte hinder die moeten vergund worden binnen de 11
werkdagen spreken we van een spoedprocedure en wordt een forfait aangerekend van 60 €.
Artikel 10. Bij onrechtmatige inname (bij ontbreken vergunning, langere inname dan voorzien, foutieve
doorgave van het aantal eenheden in vierkante meter of eenheden in hoeveelheid, overzicht niet
beperkend) zal er bij vaststelling een forfaitaire boete van 50 € worden aangerekend + 1 week forfaitaire
bijdrage volgens de vastgestelde inname verhoogd met 100 % (hierbij is 1 week is gelijk aan 7
kalenderdagen).
Na elke begonnen maand zal er bij niet-betaling een ambtshalve belasting geheven worden
overeenkomstig de vastgestelde inname voor een totaalbedrag van 1 maand verhoogd met 100% tot
einde inname of tot regularisatie via de vastgelegde procedure.
Artikel 11. Bezwaarschriften moeten schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen,
Dendermondesteenweg 430 te 9070 Destelbergen binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de datum van de contante inning.

Artikel 12. Goedkeuring wordt verleend aan deze aanpassing op het reglement belasting private
ingebruikname openbaar domein door de gemeenteraad op datum van 21 februari 2019. Dit besluit wordt
op de gemeentelijke website bekendgemaakt en treedt in werking op 1 maart 2019.

Intergemeentelijke samenwerking
Statuten
4. Toetreding tot vervoerregio Gent
Schepen Vercruyssen (Open VLD) licht toe en vraagt de goedkeuring.
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “De vervoersregioraden worden natuurlijk wel vrij belangrijk als het
gaat over de invulling van openbaar vervoer, ook in deze gemeente. We weten dat er rancunes zijn, dat
de regelmaat en de frequentie van het openbaar vervoer soms te wensen overlaten. Ook dat er grote
delen van de gemeente zijn die heel moeilijk met het openbaar vervoer te bereiken zijn. Wij denken dus
dat de gemeente een zeer actief engagement zal nodig hebben in die vervoerregioraad, in samenwerking
met de diverse andere steden en gemeenten in onze regio, om het openbaar vervoer in onze gemeente
te verbeteren. Vanuit de oppositie en Sp.a en Groen fractie willen wij daar zeker ook actief aan kunnen
bijdragen. Daarom zouden wij graag voorstellen dat er aan het besluit zoals voorligt een artikel wordt
toegevoegd waarin expliciet wordt gesteld dat er periodiek zal worden teruggekoppeld over de
vervoersregioraden in de gemeenteraad en dat dit een vast punt moet kunnen zijn in de commissies
mobiliteit. Wij denken dat die vervoersregioraden zo belangrijk zijn dat we dit best expliciet op die manier
opnemen en dat er dus zo’n artikel zou worden toegevoegd.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Onze fractie vindt het ook zeer positief dat Vlaanderen opgedeeld wordt
in vervoerregio’s die dan aangestuurd worden door zo’n regioraad waar ook onze gemeente in
vertegenwoordigd is. Er staat ook in de besluitvorming dat het openbaar vervoer een belangrijk onderdeel
is van dat mobiliteitsplan of dat mobiliteitsbeleid. Wij hopen dan ook dat wij via die vervoerregio korter op
de bal kunnen spelen met De Lijn. Wij geloven ook dat het openbaar vervoer in onze gemeente efficiënter
moet georganiseerd worden voor de schoolgaande jeugd. Op korte termijn zouden wij graag zien dat er
meer bussen komen van Heusden naar de tramhalte Melle Leeuw en we zouden ook een nieuw voorstel
willen doen om een snelbus in te leggen naar Gent, via de autosnelweg. Die zou dan vertrekken aan de
nieuwe carpoolparking die nu gebouwd wordt aan de oprit van de R4, langs de Dendermondesteenweg.
We zouden willen vragen om onze voorstellen mee te nemen naar de regioraad en die te bepleiten bij De
Lijn.”
Stemming voorstel inclusief toe te voegen artikel m.b.t. terugkoppeling in commissie mobiliteit en
gemeenteraad.
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid, goedgekeurd door de Vlaamse Regering
op 21 december 2018
Indeling van het grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze
vervoerregio’s, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018
Bij die afbakening maakt de gemeente Destelbergen deel uit van de vervoerregio Gent;
Feiten en context
Voor iedere vervoerregio dient een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt.
Opmaak en goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten vervoerregioraad die per
vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt.
De gemeenten behorende tot de vervoerregio worden via deze vervoerregioraad op deze wijze integraal
en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio; zij krijgen
daar onder andere een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de
synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake

verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk,
met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van
het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;
Vormvereisten
//
Motivering
Het engagement houdt voor de gemeente het volgende in: actief participeren aan de werking en de
overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen
mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

Secretariaat van de vervoerregio Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 -9000 Gent
via vervoerregio.gent@vlaanderen.be

•

IGS Veneco, via Veronique Verstraeten via veronique.verstraeten@veneco.be

BESLUIT: Unaniem
Artikel 1. De gemeenteraad treedt toe tot de vervoerregio Gent.
Artikel 2. De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van
de vervoerregio Gent. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het
gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten
Artikel 3. De deskundige mobiliteit is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de
vervoerregio Gent. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen
bij te wonen.
Artikel 4. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 5. Het College van Burgemeester en Schepenen organiseert terugkoppeling over de werking van
de vervoerregio Gent in de commissie Mobiliteit.

Statuten
5. Statutenwijziging projectvereniging Viersprong
Burgemeester Sierens (Open VLD) licht toe en vraagt de goedkeuring.
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 40 §1 en §2 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Juridisch kader
Decreet van 24 februari 2017 houdende de Ondersteuning van Cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen.
Gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2013 betreffende de toetreding tot de Erfgoedcel Viersprong
- Land van Rode voor beleidsperiode 2015-2020.
Gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2017 betreffende de goedkeuring statutenwijziging
erfgoedcel Viersprong.
Feiten en procedurele context
Voorstel wijziging statuten:
Naast schepenen van cultuur kunnen ook burgemeesters, andere schepenen en gemeenteraadsleden
stemgerechtigd lid worden.

Vormvereisten
De gewijzigde statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van projectvereniging
Viersprong.
De wijzigingen van de statuten behoeven de instemming van twee derden van de deelnemende
gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing.
Motivering
Naar analogie met het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 wil projectvereniging Viersprong de
afvaardiging van de leden met beslissende stem per gemeente ook openstellen voor burgmeesters,
schepenen en gemeenteraadsleden. Tot op heden waren de leden met beslissende stem enkel de
schepenen van cultuur.
Financiële aspecten
De statutenwijziging heeft voor Destelbergen geen financiële impact.
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan projectvereniging Viersprong.
BESLUIT: Unaniem
Enig artikel. Goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van statuten van projectvereniging Viersprong
zoals bepaald in bijlage van dit besluit.

Vertegenwoordiging
6. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband De Vijf
Algemeen Directeur Deryckere licht toe.
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Bij een aantal punten is geen kandidaat ingevuld. Hoe komt dat?”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Daar waar we weten op basis van het verleden dat
kandidaatstelling niet veel zin heeft, daar worden onze kandidaten historisch gezien niet aanvaard.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Natuurlijk worden daar wel de beslissingen genomen, niet in de algemene
vergaderingen en als we geen kandidaten voorstellen zullen we het nooit weten.”
Raadslid Raman (N-VA) zegt: “Het aantal mandaten is ook teruggeschroefd.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Dit gaat over 32 agendapunten, dat is niet weinig. Daarom is het
misschien goed dat we hier toch ook een over reflecteren in die zin dat we net stemden over de
representatie van onze gemeente in ruim 30 intercommunales en bovengemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Het zal jullie vanuit de meerderheid niet ontgaan zijn dat in de meeste van die
assemblées niet alle fracties vertegenwoordigd worden. In de meeste zitten enkel vertegenwoordigers
van de meerderheid. Dat is ok op voorwaarde dat er een goede terugkoppeling is, daar die instellingen en
intercommunales toch niet altijd de meest democratische zijn. Klassiek is het zo dat de gemeenteraad
vooral wordt betrokken bij wíe de mandaten invult maar niet bij de inhoud. Belangrijk, vinden wij, is dat
het politieke debat wordt gevoerd op het niveau waar het moet worden gevoerd, en dat is op het niveau
waar de democratische representatie zich voordoet, en dat is deze gemeenteraad. Het is dus heel
belangrijk dat het debat over al die aspecten, van mobiliteit tot crematies en cultuurverenigingen, in deze
gemeenteraad kan worden gevoerd, én op een beleidsmatig niveau. Dat moet natuurlijk niet gaan over
ieder mogelijk bestuurskundig detail dat in die intercommunales aan bod komt maar wel over welke
strategie, welke beleidspunten we daar als gemeente willen naar voor brengen en binnenhalen, zodat we
de dienstverlening ten aanzien van onze burgers kunnen verbeteren. Het gaat toch over vrij strategische
dienstverleningen vaak. We denken dus dat het belangrijk is dat er heel veel aandacht is voor participatie,
voor inspraak en dus voor het faciliteren van politiek debat. Ik denk dat ik nu een punt maak dat toch wel
partij overschrijdend kan gedragen worden. Vandaar dat ik daar een aantal vragen over heb. Kan er op
één of andere manier een overzicht worden voorzien van wie waar zit? We hebben hier net alle
aanstellingen gestemd. Het is niet gemakkelijk om zelf het overzicht te houden. De burger heeft natuurlijk
recht op die informatie. Welke intercommunales bestaan er? Wie zit daarin? En wat doen die mensen
daar voor ons? Het gaat er niet om dit in een verslag te zetten maar maak dit consulteerbaar. Een tweede
belangrijk punt is de betrokkenheid van deze gemeenteraad bij de processen die daar aan bod komen.
Kan de gemeenteraad in kennis worden gesteld van wanneer er vergaderingen zijn, wat de agenda’s zijn,
welke punten daar aan bod komen? Kunnen we in kennis worden gesteld van verslagen? Een derde punt

gaat over Destelbergen zelf. We hebben hier heel wat representanten op al die niveaus en in al die
geledingen. In sommige gevallen kan de gemeenteraad stemmen over wat de representanten naar voor
gaan brengen. Dit is natuurlijk niet altijd verplicht in intercommunales maar dat betekent natuurlijk niet dat
wij niet de beste leerling van de klas kunnen zijn. Met andere woorden: kan de gemeenteraad op één of
andere manier geconsulteerd worden bij punten die vanuit Destelbergen worden geagendeerd. Daarnet
had raadslid Ongena ten aanzien van schepen Vercruyssen de vraag om bepaalde mobiliteitsdossiers
naar voor te brengen in de vervoersraad. We kunnen die ook organiseren. Er kan ook actief
teruggekoppeld worden vanuit de verschillende representanten in deze gemeenteraad. Welke
agendapunten willen we daar naar voor brengen? De representant in kwestie heeft dan natuurlijk de
opdracht om dat punt binnen te halen op dat niveau. Dat is heel essentieel om ook onze gemeente en de
dienstverlening ten aanzien van onze inwoners vooruit te krijgen. En dan een praktische, eerder
technische vraag: is er voor iedere intercommunale een jaarverslag voorhanden? Kunnen we kennis
nemen van die verschillende werkingen?”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “In eerste instantie kan ik alvast meedelen dat er een commissie
intergemeentelijke samenwerking is. Die is in het leven geroepen, specifiek om voor die terugkoppeling te
zorgen. Daar wordt dus al heel veel informatie meegedeeld. Inzake het in kennis stellen van de bevolking
en kennisname van de jaarverslagen, geef ik graag even het woord aan de burgemeester.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “De jaarverslagen moeten sowieso gepubliceerd worden. Die
zijn dus publiek. De commissie intergemeentelijke samenwerking hebben wij in de vorige legislatuur een
nieuwe boost gegeven omdat dat inderdaad materie is die ons allen aanbelangt en omdat er soms te
weinig affiniteit mee is. We hebben die commissie toch vrij regelmatig samengeroepen in verband met
statutenwijzigingen bijvoorbeeld, waarbij we dan ook medewerkers van de intercommunales zelf aan het
woord lieten. Vanuit die optiek is dat het geschikte orgaan om daar ook te debatteren en om de zaken à
fond te kunnen bestuderen. Ik denk dus dat naar transparantie toe geen enkel probleem kan zijn. Wat
hier beslist is met betrekking tot vertegenwoordiging wordt sowieso openbaar gemaakt. Ik denk trouwens
dat dat in een stramien gegoten wordt dat eens de organen effectief in voege zijn, de
vertegenwoordigingen ook bekendgemaakt worden. Ik denk dus dat we op al uw bekommernissen
positief kunnen antwoorden.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Er staan inderdaad zaken tussen waarvan we in de vorige legislatuur vaak
jaarverslagen e.d. kregen maar er staan ook zaken tussen waarover we nooit informatie hebben
gekregen, meer bepaald over wonen: de Volkshaard, de Kleine Landeigendommen, e.d. Daarover
hebben we nooit informatie gekregen.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Dan denk ik dat er zich nooit specifieke zaken hebben
voorgedaan, wat natuurlijk niet wegneemt dat we dat in de toekomst wel kunnen meenemen. Ik denk ook
dat het in de vorige legislatuur niet de bedoeling was om de intercommunales allemaal de revue te laten
passeren. We hebben enkel de grootste genomen. Ik denk dat we in deze legislatuur ook werk kunnen
maken van die andere. Zo k n op die manier ook aan uw vraag beantwoord worden.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Akkoord dat dit actief wordt opgenomen in de commissie
intergemeentelijk samenwerking, en dat er daar heel actief wordt teruggekoppeld. Daar kan het debat ook
gevoerd worden over inhoudelijke zaken. Het is heel belangrijk, in functie van gemeentelijke
transparantie, dat ook burgers kennis kunnen nemen van wat er precies gebeurt in al die geledingen. Ik
verwijs ook naar de mandatencrisis in de vorige legislatuur. Burgers zijn daar, terecht, alert voor. Als
bestuur kunnen we daar reactief in optreden of we kunnen daar proactief dingen mee doen en daarrond
gaan communiceren en participatief zaken rond organiseren. Ik begrijp dat het bestuur heel sterk de
nadruk wil leggen op burgerparticipatie. Ik denk dat, gelet op wat er in de vorige legislatuur is gebeurd, dit
een engagement is dat ook in functie van intercommunales zou kunnen worden nagekomen.”
Raadslid Plets (Groen) zegt: “Ik denk dat vooral de vertegenwoordiging van de Gentse Haard, de Kleine
Landeigendommen en de Volkshaard heel belangrijk zijn in het kader van de verdere verkavelingen die
op het programma staan en het aantal sociale woningen dat moet voorzien worden. Ik denk dat we daar
vooral heel sterk moeten aanwezig zijn.”
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;

De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
raad van bestuur van de interlokale vereniging ‘De Vijf’ waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst moet de gemeente één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger aanstellen.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

De Vijf, Gentpoortstraat 1, 9800 Deinze via bibliotheekdeinze@deinze.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

De Vijf

Vertegenwoordiger

Elsie Sierens

(schepen van cultuur)
Plaatsvervanger

Wim Raman

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
7. Aanduiding vertegenwoordigers Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (O.V.S.G.)
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;

De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
algemene vergadering en raad van bestuur van OVSG waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigden voor de algemene vergadering.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit 15 vertegenwoordigers op
voordracht van de deelnemers.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

OVSG (Onderwijsvereniging van steden en gemeenten), Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8,
1000 Brussel via jochen.soetens@ovsg.be vóór 1 maart 2019.

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

OVSG

Vertegenwoordiger AV

Filip Demeyer

(doorgaans schepen van onderwijs)

Plaatsvervanger AV

Sofie Vanden Hove

Kandidaat RVB

//

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
8. Aanduiding vertegenwoordigers Vereniging voor steden en gemeenten (V.V.S.G.)
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of

vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
algemene vergadering en raad van bestuur van VVSG waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigden voor de algemene vergadering.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit 20 vertegenwoordigers op
voordracht van de deelnemers.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

De algemeen directeur van de VVSG Mieck Vos via mieck.vos@vvsg.be uiterlijk 28 maart
2019.

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

VVSG

Vertegenwoordiger AV

Wim Raman

Plaatsvervanger AV

Elsie Sierens

Kandidaat RVB

//

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.

9. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband RATO vzw
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering van de Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw waarvan de gemeente lid
is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

RATO vzw, via rato@oost-vlaanderen.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS
vereniging
RATO vzw

- Functie

Vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger AV

Michaël Vercruyssen

Plaatsvervanger AV

Ben D’Haene

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.

10. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijk samenwerkingsverband Westlede
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de IGS Westlede waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering. De vertegenwoordigers van de gemeente moeten raadslid,
schepen of burgemeester zijn.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit 14 stemgerechtigde leden,
door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers.
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht een gemeenteraadslid aan te duiden, tot lid van de raad
van bestuur met raadgevende stem, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

IGS Westlede, via ria.thienpont@westlede.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aanduiding Sofie Vanden Hove, Jacques Bouckaert en Sofie Vanden Hove:
Aantal stemmen voor: 14
Blanco stemmen: 2
Aantal onthoudingen: 9
Aanduiding Didier Lebrun:
Aantal stemmen voor: 10
Aantal onthoudingen: 15
Aanduiding Henriette Scheire:
Aantal stemmen voor: 1
Aantal stemmen tegen: 5
Blanco stemmen: 4
Aantal onthoudingen: 15
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:

IGS
vereniging

- Functie

IGS Westlede

Vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger AV

Sofie Vanden Hove

Plaatsvervanger AV

Jacques Bouckaert

Kandidaat RVB (stemgerechtigd)

Sofie Vanden Hove

Kandidaat RVB (raadgevende stem)

Didier Lebrun

(oppositie)
Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
11. Aanduiding vertegenwoordigers en deskundige intergemeentelijk samenwerkingsverband
Veneco
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
bestuursorganen van de IGS Veneco waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente minstens één vertegenwoordiger afvaardigen voor de
algemene vergadering.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximaal 15 leden, door de
algemene vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers.
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht een gemeenteraadslid aan te duiden, tot lid van de raad
van bestuur met raadgevende stem, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//

Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

IGS Veneco, via Veronique Verstraeten, veronique.verstraeten@veneco.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aanduiding Renaat De Sutter, Wim Raman en Elsie Sierens:
Aantal stemmen voor: 14
Blanco stemmen: 2
Aantal onthoudingen: 9
Aanduiding Marieke Kindt:
Aantal stemmen voor: 10
Aantal onthoudingen: 15
Aanduiding Henriette Scheire:
Aantal stemmen voor: 1
Aantal stemmen tegen: 5
Blanco stemmen: 4
Aantal onthoudingen: 15
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS
vereniging
IGS Veneco

- Functie

Vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger AV

Renaat De Sutter

Plaatsvervanger AV

Wim Raman

Kandidaat RVB (stemgerechtigd)

Elsie Sierens

Kandidaat RVB (raadgevende stem)

Marieke Kindt

(oppsositie)
Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
12. Aanduiding vertegenwoordigers kredietcommissie Energiehuis Veneco
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;

De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
kredietcommissie van het Energiehuis Veneco waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
De kredietcommissie is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één
vertegenwoordiger van het bijzonder comité van de sociale dienst van de deelnemende gemeente. Per
vertegenwoordiger moet ook een plaatsvervanger worden voorzien.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

IGS Veneco, via Veronique Verstraeten, veronique.verstraeten@veneco.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

Energiehuis
Veneco

Vertegenwoordiger kredietcommissie

Eveline Hoste

Plaatsvervanger kredietcommissie

Jacques Bouckaert

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
13. Aanduiding vertegenwoordigers vervoerregioraad van de vervoerregio Gent
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.

Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid, goedgekeurd door de Vlaamse Regering
op 21 december 2018
Indeling van het grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze
vervoerregio’s, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018
Feiten en context
Voor iedere vervoerregio dient een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt.
Opmaak en goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten vervoerregioraad die per
vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt.
De gemeenten behorende tot de vervoerregio worden via deze vervoerregioraad op deze wijze integraal
en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio; zij krijgen
daar onder andere een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de
synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake
verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk,
met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van
het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;
Veneco faciliteert het proces van vervoerregiovorming. MOW werkt samen met Veneco en de stad Gent
een organisatiemodel uit voor de vervoerregio Gent. De vervoerregioraad wordt samengesteld uit één
vertegenwoordiger per gemeente, in casu de burgemeester of de schepen van mobiliteit.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
De vervoerregioraad is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente. Per vertegenwoordiger
moet ook een plaatsvervanger worden voorzien.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

Secretariaat van de vervoerregio Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 -9000 Gent
via vervoerregio.gent@vlaanderen.be

•

IGS Veneco, via Veronique Verstraeten via veronique.verstraeten@veneco.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

Vervoerregioraad Gent

Vertegenwoordiger

Michaël Vercruyssen

Plaatsvervanger

Elsie Sierens

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
14. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Vereniging voor Openbaar Groen
vzw
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw waarvan de gemeente werkelijk lid
is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente minstens één vertegenwoordiger afvaardigen voor de
algemene vergadering.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximaal 15 leden, door de
algemene vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers.
Tevens worden 3 leden van het Financieel Comité verkozen.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

VVOG vzw, via info@vvog.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:

IGS
vereniging

- Functie

VVOG vzw

Vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger AV

Michaël Vercruyssen

Kandidaat RVB

//

Kandidaat Financieel Comité

//

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
15. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband De Gentse Haard cvba-so
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
raad van bestuur van De Gentse Haard cvba-so waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente minstens één vertegenwoordiger afvaardigen voor de
raad van bestuur.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

De Gentse Haard, via info@degentsehaard.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11

Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging
De
Gentse
cvba-so

Functie

Haard Vertegenwoordiger RVB

Vertegenwoordiger
Jacques Bouckaert

(man)
Vertegenwoordiger RVB

Eveline Hoste

(vrouw)
Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
16. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband de Kleine Landeigendom Het Volk
cvba-so
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
raad van bestuur van de Kleine Landeigendom Het Volk cvba-so waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente minstens één vertegenwoordiger afvaardigen voor de
raad van bestuur.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

De Kleine Landeigendom Het Volk, via info@volk.woonnet.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:

Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Kleine Landeigendom Het Vertegenwoordiger RVB
Volk cvba-so
(man)
Vertegenwoordiger RVB

Vertegenwoordiger
Renaat De Sutter

Eva Rombaut

(vrouw)
Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
17. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband De Volkshaard cvba-so
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
raad van bestuur van de Volkshaard cvba-so waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente minstens één vertegenwoordiger afvaardigen voor de
raad van bestuur.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

De Volkshaard , via info@volkshaard.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Volkshaard cvba- Vertegenwoordiger RVB
so
(man)
Vertegenwoordiger RVB

Vertegenwoordiger
Renaat De Sutter

Eva Rombaut

(vrouw)
Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
18. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijke samenwerkingsverband TMVS dv
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad en
gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de IGS TMVS dv waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering. De vertegenwoordigers van de gemeente moeten raadslid,
schepen of burgemeester zijn.
Conform artikel 12 van de statuten wordt de dienstverlenende vereniging bestuurd door een Raad van
Bestuur samengesteld uit maximaal 15 leden. De leden worden aangesteld op de hierna bepaalde wijze:
•

Minimum 4 bestuurders worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders behorende
tot regio 1

•

Minimum 4 bestuurders worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders behorende
tot regio 2

•

Met dien verstande dat minimum een vierde van de raad van bestuur dient te bestaan uit
bestuurders die werden voorgedragen door 50% van het aantal gemeentelijke deelnemers
van de dienstverlenende vereniging (waarbij fracties naar beneden worden afgerond) die het
minste aantal A-aandelen aanhouden.

Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, via 20190320BATMVS@farys.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS
vereniging
IGS TMVS dv

- Functie

Vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger AV

Jacques Bouckaert

Plaatsvervanger AV

Sofie Vanden Hove

Kandidaat
RVB
(stemgerechtigd)

regio

1 //

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
19. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijke samenwerkingsverband TMVW ov
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad en
gemeenteraad.

Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de IGS TMVW ov waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Conform artikel 44 van de statuten dient binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van
de verkiezingen een algemene vergadering bijeengeroepen te worden waarbij tot een algehele
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.
Conform artikel 23 van de statuten worden maximum vijftien (15) mandaten van bestuurder benoemd op
voordracht van de houders van de T-, D-, Z-, V-, S- en/of SK- aandelen, met dien verstande dat voor
deze voordrachten geldt:
•

dat minimum één (1) mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en Vaandelen behorende tot de regio Vlaams-Brabant

•

dat minimum één (1) mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en Vaandelen behorende tot de regio Brugge

•

dat minimum één (1) mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en Vaandelen behorende tot de regio Centrum

•

dat minimum één (1) mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en Vaandelen behorende tot de regio Gent

•

dat minimum één (1) mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en Vaandelen behorende tot de regio IMWV

•

dat minimum één (1) mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en Vaandelen behorende tot de regio Oost

•

dat minimum één (1) mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en Vaandelen behorende tot de regio West

•

dat minimum één (1) mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en Vaandelen behorende tot de regio Zuid

•

dat minimum één (1) mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en Vaandelen behorende tot de regio Henegouwen

•

dat minimum twee (2) mandaten worden voorbehouden voor de houders van S- en/of SKaandelen.

Bovendien kan, conform artikel 434. §1 van het decreet lokaal bestuur, maximaal twee derden van de
leden van hetzelfde geslacht zijn.
Conform artikel 35 van de statuten is voor elke regio een regionaal adviescomité opgericht. De gemeente
is ingedeeld in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Centrum. Elke deelnemer heeft recht op 1 lid
in het regionaal adviescomité voor domeindiensten.
Conform artikel 39 van de statuten is een adviescomité voor secundaire diensten opgericht waarvan de
leden worden voorgedragen door de S-deelnemers. Elke deelnemer heeft recht op 1 lid in het
adviescomité voor secundaire diensten.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

TMVW ov, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, via 20190322BATMVW@farys.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:

Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging Functie

Vertegenwoordiger

IGS TMVW ov

Vertegenwoordiger 1 AV

Wim Raman

Vertegenwoordiger 2 AV

Eveline Hoste

Plaatsvervanger AV

Renaat De Sutter

Vertegenwoordiger RAC Centrum

Renaat De Sutter

Plaatsvervanger RAC Centrum

Koen Van Hende

Vertegenwoordiger
diensten
Plaatsvervanger
diensten

AC

AC

Secundaire Filip Demeyer

Secundaire Jacques Bouckaert

Kandidaat RVB Domeindiensten

Renaat De Sutter

Kandidaat RVB Secundaire diensten

Filip Demeyer

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
20. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijke samenwerkingsverband IMEWO ov
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad en
gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de IGS IMEWO ov waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.

Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering. De vertegenwoordigers van de gemeente moeten raadslid,
schepen of burgemeester zijn.
De gemeente is ingedeeld bij een regionaal bestuurscomité (RBC).
Conform artikel 17 punt 2 van de statuten heeft elke gemeente het recht om 1 kandidaat-lid voor te
dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC).
Conform artikel 12 punt 2 van de statuten heeft elke gemeente het recht om maximaal 9 kandidaatbestuurders voor te dragen voor de raad van bestuur (RVB). Het moet hier om dezelfde persoon gaan die
voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC).
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

IMEWO ov, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle uiterlijk tegen 5 maart 2019, via
vennootschapssecretariaat@fluvius.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

IGS IMEWO ov

Vertegenwoordiger AV

Eveline Hoste

Plaatsvervanger AV

Ben D’Haene

Kandidaat RBC Centrum

Wim Raman

Kandidaat RVB

//

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
21. Aanduiding vertegenwoordigers bekkenbestuur Benedenscheldebekken
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.

Juridisch kader
Het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15 juni 2018 in het
nieuwe 'Waterwetboek') regelt het integraal waterbeleid in Vlaanderen en de samenstelling en de werking
van de bekkenbesturen.
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeente maakt deel uit van het Benedenscheldebekken.
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van
het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
De brief van de provinciegouverneur (wnd.) van Oost-Vlaanderen, voorzitter van het bekkenbestuur
Benedenscheldebekken van 31 januari 2019 met betrekking de vraag tot afvaardiging van een
gemeentelijk mandataris in het bekkenbestuur waarvan de gemeente deel uitmaakt.
In de mate van het mogelijke worden twee personen voorgedragen van een verschillend geslacht.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113,
bus 44, 2018 Antwerpen, evelien.devylder@vlaamsewaterweg.be vóór 1 maart 2019.

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
Bekkenbestuur

Functie

Vertegenwoordiger

Benedenschelde

Effectief lid

Renaat De Sutter

Plaatsvervanger

Koen Van Hende

Artikel 2. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.

22. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Centrum voor Basiseducatie
Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland (CBE Leerpunt)
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering van het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland (CBE
Leerpunt). In het verleden vaardigde de gemeente een vertegenwoordiger af.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten kan de gemeente minstens één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland (CBE Leerpunt), via
rein.deryck@cbe11.be vóór 26 februari 2019.

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

CBE Leerpunt

Vertegenwoordiger

Jacques Bouckaert

Plaatsvervanger

Eveline Hoste

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.

Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
23. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Logo Gezond +
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering van het samenwerkingsverband Logo Gezond + waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente minstens één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers op
voordracht van de deelnemers.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

Logo Gezond + vzw, tav. Dirk Van Hoye, Koning Willem I-kaai 8, 9000 Gent via
info@gezondplus.be en sarah.reyntens@gezondplus.be vóór 28 februari 2019.

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

Logo Gezond + vzw

Vertegenwoordiger AV

Eva Rombaut

Plaatsvervanger AV

Hildegarde Van Rompu

Kandidaat RVB

//

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
24. Aanduiding vertegenwoordigers De Lijn
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 13 en 14 van het oprichtingsdecreet van De Lijn van 31 juli 1990
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking.
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn waarvan de
gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig het oprichtingsdecreet en de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger afvaardigen voor de algemene vergadering.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De raad van bestuur bestaat uit elf leden
waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter. De leden worden benoemd door de Vlaamse Regering.
Twee bestuurders namens de gemeenten worden benoemd in overleg met de representatieve
organisatie van de gemeenten en van het Vlaamse Gewest. Eén bestuurder wordt benoemd op
voordracht van de representatieve organisaties van werknemers en werkgevers, vertegenwoordigd in de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Vier onafhankelijke bestuurders worden aangesteld conform
artikel III.41 en III.42 van het Bestuursdecreet.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

De Lijn

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11

Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

De Lijn

Vertegenwoordiger AV

Michaël Vercruyssen

Plaatsvervanger AV

Jacques Bouckaert

Kandidaat RVB

//

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
25. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Het Land van Reynaert
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
ledenvergadering van de projectvereniging Het Land van Reynaert, waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

vzw Toerisme Waasland, Lange Rekstraat 33 in Sint-Niklaas

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:

Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

Land Van Reynaert

Vertegenwoordiger

Elsie Sierens

Plaatsvervanger

Wim Raman

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
26. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Burensportdienst Schelde-Durme
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van
het beheerscomité van de interlokale vereniging “Burensportdienst Schelde-Durme”, waarvan de
gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor het beheerscomité. Overeenkomstig artikel 7 van de statuten moet vertegenwoordiger
van de gemeenten in het beheerscomité steeds de schepen bevoegd voor sport zijn.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

De interlokale vereniging “Burensportdienst Schelde-Durme”, Warandelaan 13 te 9230
Wetteren.

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

ILV Burensportdienst Schelde-Durme

Vertegenwoordiger

Filip Demeyer

(schepen van sport)
Plaatsvervanger

Céline De Weerd

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
27. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Toerisme Oost-Vlaanderen
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen.
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking.
Decreet van 6 maart
samenwerkingsverbanden.

2009

betreffende

de

organisatie

en

erkenning

van

toeristische

De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw waarvan de gemeente
lid is.
Volgens het huishoudelijk reglement van Toerisme Oost-Vlaanderen behoort de gemeente tot de
toeristische regio ‘Scheldeland’ (Aalst, Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen,
Erpe-Mere, Haaltert, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lede, Melle, Merelbeke, Ninove, Wetteren, Wichelen en
Zele).
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum 21 en maximaal 25
leden, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Katia Versieck via katia.versieck@oost-vlaanderen.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Vertegenwoordiger AV

Wim Raman

Plaatsvervanger AV

Emmanuel Anciaux

Kandidaat RVB

Wim Raman

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
28. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijke samenwerkingsverband IVAGO
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad en
gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de IGS IVAGO ov waarvan de gemeente lid is.

Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering.
De raad van bestuur (RVB) bestaat uit 13 bestuurders waarvan er 2 worden benoemd op voordracht van
de gemeente, acht op voordracht van de stad Gent en drie op voordracht van de private deelnemer. Deze
vertegenwoordigers van de gemeente moeten raadslid, schepen of burgemeester zijn.
Conform de statuten heeft de gemeente het recht om 2 kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de
raad van bestuur (RVB).
Conform de statuten heeft de gemeente het recht om een gemeenteraadslid aan te duiden, tot lid van de
raad van bestuur met raadgevende stem, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

IVAGO ov, p/a Proeftuinstraat 43, 9000 Gent via nele.renneboog@ivago.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aanduiding Ben D’Haene, Céline De Weerd, Michaël Vercruyssen en Renaat De Sutter:
Aantal stemmen voor: 14
Blanco stemmen: 2
Aantal onthoudingen: 9
Aanduiding Laura Van Rentergem en Alain Torcq:
Aantal stemmen voor: 10
Aantal onthoudingen: 15
Aanduiding Henriette Scheire:
Aantal stemmen voor: 1
Aantal stemmen tegen: 5
Blanco stemmen: 4
Aantal onthoudingen: 15
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

IGS IVAGO ov

Vertegenwoordiger AV

Ben D’Haene

Plaatsvervanger AV

Céline De Weerd

Kandidaat 1 RVB (stemgerechtigd)

Michaël Vercruyssen

Kandidaat 2 RVB (stemgerechtigd)

Renaat De Sutter

Kandidaat 3 RVB (raadgevende stem)

Laura Van Rentergem (3 j.) en
Alain Torcq (3 j.)

(oppositie)

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
29. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Erfgoed Viersprong
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
raad van bestuur van de projectvereniging Erfgoed Viersprong, waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger met stemrecht en één
vertegenwoordiger met raadgevende stem afvaardigen voor de raad van bestuur.
Overeenkomstig artikel 6 §3 van de statuten heeft iedere deelnemende gemeente het recht een
gemeenteraadslid aan te duiden, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, verkozen op een
lijst waarvan geen enkele gekozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

Erfgoed Viersprong, Het Erfgoedhuis p.a. Sint-Antoniusplein 10 te 9860 Oosterzele, via
helena.vanommeslaeghe@4sprong.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aanduiding Elsie Sierens:
Aantal stemmen voor: 14
Blanco stemmen: 2
Aantal onthoudingen: 9
Aanduiding Martinne Plets:
Aantal stemmen voor: 10
Aantal onthoudingen: 15

Aanduiding Henriette Scheire:
Aantal stemmen voor: 1
Aantal stemmen tegen: 5
Blanco stemmen: 4
Aantal onthoudingen: 15
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

Erfgoed Viersprong

Stemgerechtigd lid

Elsie Sierens

Lid met raadgevende
(oppositie)

stem Martinne Plets

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
30. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Regionaal Landschap ScheldeDurme
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking.
Decreet van 6 maart
samenwerkingsverbanden.

2009

betreffende

de

organisatie

en

erkenning

van

toeristische

De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van Regionaal Landschap Schelde-Durme waarvan de
gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De effectieve vertegenwoordiger krijgt ook
automatisch een plaats in de Raad van Bestuur.
Financiële aspecten
//

Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

Stijn Van Belleghem, Algemeen coördinator, Markt 1, 9230 Wetteren via stijn@rlsd.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging
Regionaal
Durme

Landschap

Functie
Schelde- Vertegenwoordiger AV

Plaatsvervanger AV

Vertegenwoordiger
Michaël Vercruyssen

Wim Raman

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
31. Aanduiding vertegenwoordigers CEVI vzw
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen.
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking.
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van Cevi vzw waarvan de gemeente lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum 5 en maximaal 38
leden, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

Cevi vzw

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

Cevi vzw

Vertegenwoordiger AV

Wim Raman

Plaatsvervanger AV

Koen Van Hende

Kandidaat RVB

Wim Raman

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
32. Aanduiding vertegenwoordigers intergemeentelijk samenwerkingsverband Zefier cvba
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad en
gemeenteraad.
Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de IGS Zefier cvba waarvan de gemeente lid is.

Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de statuten moet de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
afvaardigen voor de algemene vergadering. De vertegenwoordigers van de gemeente moeten raadslid,
schepen of burgemeester zijn.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

Zefier cvba, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel via info@zefier.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

IGS Zefier cvba

Vertegenwoordiger AV

Michaël Vercruyssen

Plaatsvervanger AV

Céline De Weerd

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.
33. Aanduiding vertegenwoordigers samenwerkingsverband Scholengemeenschap Reinaert
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraad.

Feiten en context
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van
het beheerscomité van de interlokale vereniging Scholengemeenschap Reinaert, waarvan de gemeente
lid is.
Vormvereisten
Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt bij geheime stemming.
Motivering
Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst moet de gemeente één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger afvaardigen voor het beheerscomité.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•

De interlokale vereniging Scholengemeenschap Reinaert, Schoolstraat 18, 9080 Lochristi, p/a
Charles Dheere (dirco) via sgrein@telenet.be

BESLUIT:
Besloten met een geheime stemming met de volgende resultaten:
Aantal stemmen voor: 14
Aantal stemmen tegen: 0
Aantal onthoudingen: 11
Artikel 1. De volgende personen worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen tot en met 31
december 2024:
IGS - vereniging

Functie

Vertegenwoordiger

Scholengemeenschap
Reinaert

Vertegenwoordiger

Filip Demeyer

(schepen van onderwijs)
Plaatsvervanger

Wim Raman

Artikel 2. De onder artikel 1 verleende mandaten dienen te worden aanzien als een imperatief mandaat in
die zin dat op de vergaderingen de aanwezige afgevaardigde van de gemeente - in voorkomend geval zijn stemrecht zal uitoefenen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad. Deze bepaling geldt
inzonderheid voor de door de gemeenteraad genomen beslissingen in verband met de wijzigingen aan de
statuten die voor de gemeenten bijkomende rechten of een vermindering van hun rechten inhouden.
Artikel 3. Het verleende mandaat kan steeds door de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van
rechtswege een einde wanneer de afgevaardigde de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. Indien
de gemeenteraad het mandaat niet herroept wordt deze geacht te vervallen op 31 december 2024.

Algemene vergaderingen
34. Bijzondere Algemene Vergadering Westlede op 19 maart 2019: goedkeuring agenda en
mandaat aan de vertegenwoordigers
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.

Juridisch kader
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44 waarin
wordt bepaald dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke algemene
vergadering moet worden herhaald.
De omzendbrief BB 2013/5 waarin wordt bepaald dat de vertegenwoordiger kan worden aangeduid voor
een volledige legislatuur maar dat de toepassing afhankelijk wordt gesteld van hetgeen in de statuten van
de intergemeentelijke samenwerking wordt vastgelegd.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019 waarbij ingevolge de zesjaarlijkse algehele
vernieuwing van de gemeenteraden de vertegenwoordigers in de intercommunales en verenigingen
tijdens de bestuursperiode 2019-2024 werden aangeduid.
Feiten en procedurele context
De gemeente Destelbergen is voor de werking crematoria op het grondgebied van de provincie OostVlaanderen deelnemer in de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede.
Vormvereisten
De gemeente werd op 10 januari 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IGS Westlede die op 19 maart 2019 om 18.00 uur plaatsheeft in het hoofdgebouw van
het crematorium, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.
Motivering
De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente overgemaakt op 10 januari 2019.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Een afschrift van dit besluit zal worden gericht aan IGS Westlede, op het e-mailadres (pdf)
crematoriumwestlede@westlede.be tegen uiterlijk 5 maart 2019.
BESLUIT:
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Elsie Sierens, Ben D'Haene, Filip Demeyer, Michaël
Vercruyssen, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Eveline Hoste, Céline De Weerd
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel
Anciaux, Hildegarde Van Rompu, Koen Van Hende
Voor de fractie Groen onthouden zich: Roger Lybeer, Martinne Plets
Voor de fractie SP.a onthouden zich: Etienne Balcaen, Marieke Kindt, Eddy Van de Walle
Voor de fractie CD&V onthouden zich: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun,
Laura Van Rentergem
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Henriette Scheire
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda
van de Buitengewone Algemene Vergadering van Westlede die plaatsvindt op 19 maart 2019 in het
Hoofdgebouw Crematorium, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi:
1. Samenstelling Raad van Bestuur
Artikel 2. Aan de effectieve volmachtdrager van Destelbergen wordt mandaat verleend om op de
Buitengewone Algemene Vergadering van 19 maart 2019 die plaatsvindt:
-

te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.

-

deel te nemen aan elke latere buitengewone algemene vergadering met dezelfde dagorde in
geval de eerste buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3. Volmacht wordt verleend in uitvoering van deze gemeenteraadsbeslissing aan:
-

Sofie Vanden Hove, Molenstraat 47, 9070 Destelbergen (effectief)

-

Jacques Bouckaert, Zandakkerlaan 2 bus 0101, 9070 Destelbergen (plaatsvervanger)

35. Algemene vergadering VENECO op 28 maart 2019: goedkeuring agenda en mandaat aan de
vertegenwoordigers
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44 waarin
wordt bepaald dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke algemene
vergadering moet worden herhaald.
De omzendbrief BB 2013/5 waarin wordt bepaald dat de vertegenwoordiger kan worden aangeduid voor
een volledige legislatuur maar dat de toepassing afhankelijk wordt gesteld van hetgeen in de statuten van
de intergemeentelijke samenwerking wordt vastgelegd.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019 waarbij ingevolge de zesjaarlijkse algehele
vernieuwing van de gemeenteraden de vertegenwoordigers in de intercommunales en verenigingen
tijdens de bestuursperiode 2019-2024 werden aangeduid.
Feiten en context
De gemeente Destelbergen is voor de verschillende activiteiten oa. voor ruimtelijke planning, ontwikkeling
van bedrijventerreinen deelnemer in de dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en
economische ontwikkeling Veneco.
Vormvereisten
De gemeente werd op 24 januari 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van Veneco die op 28 maart 2019 om 18.00 uur plaats heeft in Zaal Souplex, Bisschopstraat
6, 9800 Deinze.
Motivering
De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente overgemaakt op 24 januari 2019.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Een afschrift van dit besluit en de volmacht zal worden gericht aan Veneco, op het e-mailadres (pdf)
info@veneco.be tegen uiterlijk 15 maart 2019.
BESLUIT:
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Elsie Sierens, Ben D'Haene, Filip Demeyer, Michaël
Vercruyssen, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Eveline Hoste, Céline De Weerd
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel
Anciaux, Hildegarde Van Rompu, Koen Van Hende
Voor de fractie Groen onthouden zich: Roger Lybeer, Martinne Plets
Voor de fractie SP.a onthouden zich: Etienne Balcaen, Marieke Kindt, Eddy Van de Walle
Voor de fractie CD&V onthouden zich: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun,
Laura Van Rentergem
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Henriette Scheire
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda
van de Buitengewone Algemene Vergadering:

1. Toelichting werking Veneco
2. Akteneming verslag jaarvergadering 12 juni 2018
3. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering 6 december 2018
4. Benoeming bestuurders
a. Bestuurders lid van de gemeenteraad
b. Bestuurders buiten de raad
5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem
6. Benoeming deskundigen
Artikel 2. Aan de vertegenwoordiger van Destelbergen, houder van 165 aandelen, die zal deelnemen aan
de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco op 28 maart 2019 om 18.00 uur in Zaal Souplex,
Bisschopstraat 6, 9800 Deinze, het mandaat te geven om:
•

Aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in
het algemeen, het nodige te doen;

•

Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste
algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen

Artikel 3. Volmacht wordt verleend in uitvoering van deze gemeenteraadsbeslissing aan:
•

Renaat De Sutter, Houtstraat 72A, 9070 Destelbergen (effectief)

•

Wim Raman, Walbosstraat 41, 9070 Destelbergen (plaatsvervanger)

Artikel 4. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering wordt
opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad over
de te behandelen agendapunten.
Artikel 5. De vertegenwoordiger van Destelbergen zal worden voorzien van een volmacht waaruit zijn
aanduiding blijkt en waarop het aantal aandelen dat door de deelnemer werd geplaatst is vermeld. Deze
volmacht wordt toegevoegd als bijlage aan dit besluit.
36. Buitengewone algemene Vergadering IMEWO op 19 maart 2019: goedkeuring agenda en
mandaat aan vertegenwoordigers.
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44 waarin
wordt bepaald dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke algemene
vergadering moet worden herhaald.
De omzendbrief BB 2013/5 waarin wordt bepaald dat de vertegenwoordiger kan worden aangeduid voor
een volledige legislatuur maar dat de toepassing afhankelijk wordt gesteld van hetgeen in de statuten van
de intergemeentelijke samenwerking wordt vastgelegd.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019 waarbij ingevolge de zesjaarlijkse algehele
vernieuwing van de gemeenteraden de vertegenwoordigers in de intercommunales en verenigingen
tijdens de bestuursperiode 2019-2024 werden aangeduid.
Feiten en context
De gemeente Destelbergen neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen.
De gemeente Destelbergen werd per aangetekend schrijven van 4 januari 2019 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo die op 19 maart 2019 om 18.00
uur plaats heeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent.

Motivering
De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 13 december
2018 werd aan de gemeente Destelbergen overgemaakt.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Een afschrift van dit besluit zal worden gericht aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie
van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) vennootschapssecretariaat@fluvius.be en dit
tegen ten laatste 5 maart 2019.
BESLUIT:
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Elsie Sierens, Ben D'Haene, Filip Demeyer, Michaël
Vercruyssen, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Eveline Hoste, Céline De Weerd
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel
Anciaux, Hildegarde Van Rompu, Koen Van Hende
Voor de fractie Groen onthouden zich: Roger Lybeer, Martinne Plets
Voor de fractie SP.a onthouden zich: Etienne Balcaen, Marieke Kindt, Eddy Van de Walle
Voor de fractie CD&V onthouden zich: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun,
Laura Van Rentergem
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Henriette Scheire
Artikel 1. De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Imewo van 19 maart 2019 wordt goedgekeurd;
Artikel 2. Goedkeuring wordt verleend bij de afzonderlijke punten van de agenda:
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen
Artikel 3. Volmacht wordt verleend in uitvoering van deze gemeenteraadsbeslissing aan de
vertegenwoordiger van de gemeente:
•

Eveline Hoste, Dendermondesteenweg 674, 9070 Destelbergen (effectief)

•

Ben D’Haene, Hooistraat 31, 9070 Destelbergen (plaatsvervanger)

Artikel 4. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 19 maart 2019 wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad over de te
behandelen agendapunten.
37. Buitengewone algemene vergadering TMVS dv op 20 maart 2019: goedkeuren agenda en
mandaat aan de vertegenwoordigers
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS), in het bijzonder artikel 44
waarin wordt bepaald dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke algemene
vergadering moet worden herhaald.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS), in het bijzonder artikel 25
e.v. betreffende de opdracht van het overlegorgaan.

De omzendbrief BB 2013/5 waarin wordt bepaald dat de vertegenwoordiger kan worden aangeduid voor
een volledige legislatuur maar dat de toepassing afhankelijk wordt gesteld van hetgeen in de statuten van
de intergemeentelijke samenwerking wordt vastgelegd.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019 waarbij ingevolge de zesjaarlijkse algehele
vernieuwing van de gemeenteraden de vertegenwoordigers in de intercommunales en verenigingen
tijdens de bestuursperiode 2019-2024 werden aangeduid.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2017 betreffende de goedkeuring van de deelname aan de
oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Feiten en context
De gemeente Destelbergen is
samenwerkingsverband TMVS dv.

voor

activiteiten

deelnemer

van

de

intergemeentelijk

TMVS dv biedt oplossingen op maat, voor vennoten met specifieke behoeften.
Vormvereisten
De gemeente werd per schrijven van 20 maart 2019 uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone
algemene jaarvergadering TMVS dv die op 20 maart 2019 om 18.00 uur plaats heeft in Flanders Expo,
Maatekouter 1, 9051 Gent.
Motivering
Overeenkomstig het decreet worden vertegenwoordigers in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
aangeduid door de gemeenteraad.
De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Een afschrift van dit besluit zal worden gericht aan TMVS, p/a Intercommunaal Beheer TMVW,
Stropstraat 1 te 9000 Gent, of op het e-mailadres (pdf) 20190320BAVTMVS@farys.be ten laatste op 15
maart 2019.
BESLUIT:
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Elsie Sierens, Ben D'Haene, Filip Demeyer, Michaël
Vercruyssen, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Eveline Hoste, Céline De Weerd
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel
Anciaux, Hildegarde Van Rompu, Koen Van Hende
Voor de fractie Groen onthouden zich: Roger Lybeer, Martinne Plets
Voor de fractie SP.a onthouden zich: Etienne Balcaen, Marieke Kindt, Eddy Van de Walle
Voor de fractie CD&V onthouden zich: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun,
Laura Van Rentergem
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Henriette Scheire
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de punten op de agenda van de Buitengewone Algemene
Jaarvergadering van TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten :
1.

Toetredingen en uittredingen

2.

Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen

3.

Benoeming raad van bestuur

4.

Mededelingen

5.

Varia

Artikel 2. Aan de effectieve volmachtdrager van Destelbergen wordt mandaat verleend om op de
Buitengewone Algemene Vergadering van 20 maart 2019 die plaatsvindt:

-

te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.

-

deel te nemen aan elke latere buitengewone algemene vergadering met dezelfde dagorde in
geval de eerste buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3. Volmacht wordt verleend in uitvoering van deze OCMW-raadsbeslissing aan:
-

Jacques Bouckaert, Zandakkerlaan 2 bus 0101, 9070 Destelbergen (effectief)

-

Sofie Vanden Hove, Molenstraat 47, 9070 Destelbergen (plaatsvervanger)

38. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW ov op 22 maart 2019: goedkeuring agenda en
mandaat aan de vertegenwoordigers
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.
Juridisch kader
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS), in het bijzonder artikel 44
waarin wordt bepaald dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke algemene
vergadering moet worden herhaald.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS), in het bijzonder artikel 25
e.v. betreffende de opdracht van het overlegorgaan.
De omzendbrief BB 2013/5 waarin wordt bepaald dat de vertegenwoordiger kan worden aangeduid voor
een volledige legislatuur maar dat de toepassing afhankelijk wordt gesteld van hetgeen in de statuten van
de intergemeentelijke samenwerking wordt vastgelegd.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019 waarbij ingevolge de zesjaarlijkse algehele
vernieuwing van de gemeenteraden de vertegenwoordigers in de intercommunales en verenigingen
tijdens de bestuursperiode 2019-2024 werden aangeduid.
Het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales,
waarmee bij het decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en
organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS;
Feiten en context
De gemeente Destelbergen is voor verschillende activiteiten deelnemer van de intergemeentelijk
samenwerkingsverband TMVW:
•

het integraal waterbeheer te verrichten wat betreft de watervoorziening, de waterzuivering en de
waterbeheersing, het transport van water inbegrepen, ongeacht de oorsprong en/of de
bestemming van dat water.

•

het beheer van sportinfrastructuur.

Vormvereisten
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van TMVW (IC) die op 22 maart 2019 om 14.30 uur plaats heeft in
Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.
Motivering
De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur van TMVW (IC) in zitting van
20 december 2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//

Externe communicatie
Een afschrift van dit besluit zal ten laatste tegen 17 maart 2019 worden gericht aan Intercommunaal
Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, of op het e-mailadres (pdf) 20190322BAVTMVW@farys.be.
BESLUIT:
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Elsie Sierens, Ben D'Haene, Filip Demeyer, Michaël
Vercruyssen, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Eveline Hoste, Céline De Weerd
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel
Anciaux, Hildegarde Van Rompu, Koen Van Hende
Voor de fractie Groen onthouden zich: Roger Lybeer, Martinne Plets
Voor de fractie SP.a onthouden zich: Etienne Balcaen, Marieke Kindt, Eddy Van de Walle
Voor de fractie CD&V onthouden zich: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun,
Laura Van Rentergem
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Henriette Scheire
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering
TMVW ov van 22 maart 2019.
Artikel 2. Goedkeuring wordt verleend bij de afzonderlijke punten van de agenda:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding
van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
5. Benoeming adviescomité Secundaire Diensten
6. Mededelingen
7. Varia
Artikel 3. Volmacht wordt verleend in uitvoering van deze gemeenteraadsbeslissing aan de
vertegenwoordiger van de gemeente:
•

Wim Raman, Walbosstraat 41, 9070 Destelbergen (effectief)

•

Eveline Hoste, Dendermondesteenweg 674, 9070 Destelbergen (effectief)

•

Renaat De Sutter, Houtstraat 72A, 9070 Destelbergen (plaatsvervanger)

Artikel 4. Aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen
uitvoering te geven.
Renaat De Sutter (schepen, N-VA) verlaat de zitting.

Technische zaken
Patrimonium
39. Verkoop perceel Groenstraat
Burgemeester Sierens (Open VLD) licht toe en vraagt de goedkeuring.
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 41, 12° van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen
van daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, §3, 8°, b
Juridisch kader
//

Feiten en context
Vraag van particulier, de heer Herman De Sutter, tot aankoop van een perceel grond dat eigendom is van
de gemeente Destelbergen en niet behoort tot het openbaar domein. Kadastraal gekend onder afdeling 3,
sectie G nummer 256/2, gelegen in de Groenstraat. Lot 4 op het opmetingsplan met referentie KP170024 opgemaakt door landmeetbureau Daeninck - Audenaert.
Het stuk grond ligt aanpalend aan 2 loten met name dat van de heer Herman De Sutter en van de heer
Matthias Devenyn. Beiden willen het gedeelte van het perceel toekomend aan hun perceel aankopen.
Er werd een opmeting, schatting en prekadastratie uitgevoerd door beëdigd landmeter Bjorn Cornelis.
Van dit schattingsverslag werd akte genomen in zitting van college van burgemeester en schepenen van
5 juni 2015.
Goedkeuring tot verkoop door gemeenteraad van 20 september 2018. Het perceel wordt verkocht aan de
aanpalende eigenaars voor de prijs van 190,50 euro voor lot 4A, en 413 euro voor lot 4B.
Verkoopovereenkomst en ontwerpakte en opgesteld door notaris Maarten Duytschaever in november
2018.
Vormvereisten
Adviezen werden ingewonnen bij nutsmaatschappijen en interne diensten, er werden geen opmerkingen
geformuleerd.
Motivering
Er is geen bezwaar dit perceel te verkopen.
Er werden nog enkele opmerkingen op de overeenkomst en ontwerpakte gemaakt door dienst technische
zaken en doorgegeven aan de notaris ter aanpassing.
Financiële aspecten
Totale ontvangst van 603,5 euro bij verkoop.
Interne communicatie
Een afschrift van deze beslissing aan de financieel beheerder.
Externe communicatie
Een afschrift van deze beslissing aan de kopers.
BESLUIT: Unaniem
Artikel 1. De gemeenteraad verleent goedkeuring, na aanpassing van de opmerkingen van dienst
technische zaken, aan de verkoopovereenkomst en ontwerpakte.
Artikel 2. De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd deze akte te ondertekenen.
Renaat De Sutter (schepen, N-VA) komt de zitting binnen.

Ruimtelijke organisatie
Andere
40. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) - samenstelling
Schepen De Sutter (N-VA) licht toe en vraagt de goedkeuring.
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Hoe gaat het college bepalen wie deskundige is en wie niet inzake
ruimtelijke ordening?”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “Daarin spelen een aantal factoren mee. Je kan kijken naar relevante
opleiding. In het kader van de ‘omgevingsvergunning’ hebben we dat nu iets ruimer gezien. Het gaat niet
meer om ruimtelijke ordening pur sang. Het gaat ook over een aantal materies die meer milieugerelateerd zijn. Ook het aantal jaren relevante ervaring telt mee. We gaan toch trachten een balans te
zoeken in die brede expertise.”
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 56

Juridisch kader
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), artikel 1.3.3, het oprichten van een adviesraad voor
ruimtelijke ordening
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie
en de werkwijze van de provinciale (BVR 7 september 2018, art. 1, I: 1 januari 2019) en gemeentelijke
commissies voor ruimtelijke ordening
Feiten en context
De Gecoro is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen met als doel de kwaliteit van het
gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor
dat beleid.
De Gecoro dient na de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw te worden samengesteld.
De gemeenteraad dient een beslissing te nemen over het aantal leden en welke maatschappelijke
geledingen in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordering worden opgenomen. Deze commissie
moet uit minimum 9 en maximum 13 leden bestaan, waarvan minstens één vierde, waaronder de
voorzitter, deskundigen zijn. Mannen en vrouwen houden elkaar zo goed mogelijk in balans. Minstens 1/3
behoort tot het andere geslacht.
Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid van de adviescommissie zijn.
Motivering
//
Financiële aspecten
Budget van 2500euro/jaar ifv zitpenningen.
Interne communicatie
afdeling Ruimtelijke Organisatie
Externe communicatie
Deputatie, Provincie Oost-Vlaanderen en maatschappelijke sectoren
BESLUIT: Unaniem
Artikel 1. De op te richten gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt samengesteld uit 13
leden, namelijk:
Aantal
Deskundigen in de ruimtelijke ordening

7

Beroepsverenigingen van architecten

1

Sector milieu- en natuurverenigingen

1

Sector land- en tuinbouw

1

Sector handelaars

1

Sector cultuur- en sportverenigingen

1

Sector gezinsorganisaties

1

Artikel 2. Afschrift van deze beslissing zal aan de deputatie worden overgemaakt.

MONDELINGE VRAGEN
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Er zijn opnieuw een aantal mondelinge vragen schriftelijk
binnengekomen: een vanuit de Sp.a/Groen fractie, een vanuit CD&V en 5 vragen ten persoonlijke titel

van raadslid Van de Walle. Net als in de vorige legislaturen worden mondelinge vragen vooraf schriftelijk
doorgegeven. Dat gaat doorgaans over prangend actuele of recente gebeurtenissen. Alles samengeteld
stelt raadslid Van de Walle ons vandaag meer dan 40 vragen. Binnen de tijdsspanne die we hebben is
het niet evident om alle vragen te behandelen. Daarom stellen we voor ons aan de afspraak, om vragen
binnen de 30 dagen schriftelijk te beantwoorden, te houden, behalve voor de vragen die gerelateerd zijn
aan actuele gebeurtenissen. We hebben binnen de gemeente geen bataljon aan ondersteunend
personeel die de schepen kunnen bijstaan om binnen zeer korte termijn die antwoorden te voorzien.
Schriftelijk zal daar zeker gevolg worden aangegeven. De actuele vragen zullen nu worden beantwoord.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Het is misschien toch belangrijk dat er duidelijk wordt gesteld hoe
hiermee moet worden omgegaan. Wij stellen hier vragen omdat dat op dit moment onduidelijk is. Ik denk
dat er een duidelijker onderscheid moet komen tussen vragen die eerder informatief zijn, of waarvoor tijd
nodig is om ze te beantwoorden en andere, actuele vragen die echt aan de agenda worden toegevoegd.
Ik heb bijvoorbeeld een vraag gesteld over armoedecijfers. Ik begrijp dat er tijd nodig is om die informatie
op te zoeken en heb trouwens als opmerking bij mijn vraag opgenomen dat daar tijd voor is. We zijn er
expliciet vragende partij voor dat de vragen die worden gesteld ook worden toegevoegd aan de agenda,
los van het hetgeen het decreet daarover zegt. Als het decreet daar niets over zegt, of het niet verbiedt,
dan mogen we dat toch gewoon op de agenda zetten? Waarom zouden we dat niet doen, als we dat
kúnnen doen? Op die manier worden de collega’s ook op de hoogte gesteld van de vragen. Het kan de
werking van de gemeente alleen maar ten goede komen. Overigens, mijn vragen zijn niet gesteld ten
persoonlijke titel, maar die zijn gesteld namens de fracties Sp.a en Groen. Dat stond daar niet bij vermeld
maar ik zou dat wel willen acteren.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Ik herhaal mijn vraag van de vorige gemeenteraad: dat we die graag op
voorhand schriftelijk zouden ontvangen. Daar is blijkbaar geen rekening mee gehouden.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Als het geen agendapunt is, is het niet aan de gemeenteraad om
de vragen te verspreiden.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “In de vorige gemeenteraad was het zo dat er bijkomende
agendapunten waren. Die stonden op de agenda. Als er vragen zijn, worden die nooit op de agenda
gezet en worden die vooraf ook niet aan de gemeenteraadsleden meegedeeld. Ik denk dat het signaal
rond een huishoudelijk reglement duidelijk is en dat we daar werk van moeten maken. Dan kunnen we
dat rechttrekken en oplossen. Zoals het nu gebeurt, is het al altijd gebeurd.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Ja, maar bij een mondelinge vraag is het openbaar, voor de
gemeenteraad. Een schriftelijke vraag is eigenlijk een neerslag van een mondelinge vraag en moet dus
ook openbaar worden gemaakt. Nu is het enkel een zaak tussen fractie en bestuur. De andere fracties
zijn niet betrokken.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Een mondelinge vraag werd toch ook nooit op de agenda
geplaatst?”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “En niets weerhoudt u ervan om de vragen die u schriftelijk heeft
gesteld ook mondeling te stellen. U zal op sommige van de vragen evenwel geen antwoord hebben.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Volgens het huishoudelijk reglement is een bijkomend
agendapunt een uiteenzetting mét een voorstel van beslissing. U moet dus zelf een voorstel
aanbrengen.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Tijdens een raad wordt een besluitvorming toch in vraag gesteld ten
aanzien van het schepencollege? Dat is toch de besluitvorming: kunnen we akkoord gaan met...?”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Ik denk dat we in een andere geest zitten en dat we daar met
een vernieuwd huishoudelijk reglement komaf mee moeten maken.”

Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Het is op dit moment 14-15 graden, in die zin is mijn vraag misschien
minder actueel maar een paar weken geleden was het aan het vriezen. Tijdens die koude januaridagen
heb ik een aantal klachten ontvangen van bewoners over het feit dat er in hun straat niet gestrooid was.
Die mensen klaagden over het feit dat dat tot gevaarlijke toestanden leidde, vooral voor wie slecht te
been is. We begrijpen dat er een strooiplan is en dat er keuzes moeten worden gemaakt. Er zijn natuurlijk
straten waar niet prioritair kan gestrooid worden omdat de woondichtheid te laag is of omdat ze te
afgelegen liggen maar de straten waarover ik klachten ontvangen heb, liggen in de kernen van Heusden.
Het ging over Axminsterhof en de Magerstraat. Dat zijn toch geen dunbevolkte straten, en het zijn
bovendien doorgaande straten. Het ging ook over de wijk Eenbeekeinde, toch de dichtsbevolkte wijk van
de gemeente, en de Kasteelstraat met appartementen en veel oudere mensen. De vragen die ik daarover
heb zijn de volgende: in welke mate wordt bij het strooien van straten de parameter woondichtheid als

prioritair gehanteerd? Wordt dat ergens meegenomen in die prioriteitsbepaling? Zo ja, hoe komt het dan
dat er bijvoorbeeld in de Kasteelstraat niet gestrooid wordt? Dat is de straat met de grootste
woondichtheid in de gemeente. Spelen er ook sociale aspecten mee, bijvoorbeeld de aanwezigheid van
ouderen of mensen die slecht te been zijn. Dat is toch een belangrijk aspect omdat zij toch degenen zijn
die potentieel het slachtoffer zijn. Hoe en wanneer wordt het gemeentelijk strooiplan geëvalueerd? Zijn
daar volgens het college bijsturingen nodig? We hebben ook wegen die gewestwegen zijn en we hebben
gemeentelijke wegen. Die worden gestrooid door respectievelijk het Gewest en de gemeente. Hoe
verloopt de samenwerking met de mensen van het Gewest? Zitten daar efficiëntiekansen in?”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “Dank u wel voor uw inleiding. Dat geeft me de gelegenheid om ook mijn
dank uit te spreken aan de technische dienst, de mensen die daar effectief voor instaan. Onze diensten
krijgen trouwens meer felicitaties van de burgers dan opmerkingen. Dit belet niet dat we daar in de loop
van het jaar even kunnen bij stilstaan en evalueren. Dat is sowieso de bedoeling. In concreet antwoord
op uw vragen bij de parameters: woondichtheid is op zich geen parameter, wel de intensiteit van het
gebruik van de weg en het fietspad. Daar bestaat een correlatie in. Er zijn trouwens extra inspanningen
gebeurd om ook de fietspaden versneld vrij te maken. In het kader van die evaluatie ben ik zeker
vragende partij om concrete straten ter evaluatie aan te duiden. Stuur ze me zeker door per mail. U
begrijp dat het steeds een afweging is van investering en beschikbare tijd. Het zal niet mogelijk zijn om
elke straat mee te nemen. Wat betreft uw vraag rond de aanwezigheid van mensen die slecht te been zijn
of ouderen: dat is een parameter die variabel is. Ik ga er van uit dat die mensen inderdaad moeilijkheden
hebben om buiten te komen. In dat geval gaat het om het strooien van voetpaden, waarvoor een andere
regeling geldt. Ook als daarover vragen zijn, stuur ze gerust door. Via het OCMW kan dan eventueel een
oplossing gezocht worden. Wat betreft uw vraag rond samenwerking met het Gewest tenslotte: we
hebben reeds samengezeten met AWV en hen concreet de vraag gesteld om naar een gezamenlijke
communicatie te gaan. Het is duidelijk wie wat moet doen en dat gebeurt ook op een logische manier.
Puur rond communicatie is er nog wel wat optimalisatie mogelijk. Die vraag is gesteld en we hopen dat ze
daar positief op zullen reageren.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “U heeft niet duidelijk geantwoord op de vraag wanneer de evaluatie
zal gebeuren en ik weet niet hoe dat zal worden aangepakt maar ik begrijp dat u bereid bent om de
parameter rond woondichtheid mee te nemen. Nu wordt blijkbaar enkel gekeken naar het gebruik van de
weg, niet naar wie rond de weg woont.”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “Het gaat over de intensiteit van het gebruik van de wegen. De
onderliggende parameter die daar een invloed kan op hebben is effectief de woondichtheid. Het is niet
woondichtheid die zal primeren, wel de intensiteit. Concreet zal de evaluatie gebeuren over het volledige
gebied. Het staat u zeker vrij om suggesties te doen omtrent parameters en concrete gebieden waar u
aan denkt om te illustreren waarom die wel of niet in aanmerking kunnen komen. De evaluatie zal
gebeuren in de aanloop naar de volgende winter.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Kan u iets specifieker zijn qua timing? Om een strooiplan te
evalueren moet het niet sneeuwen. Een strooiplan moet geëvalueerd zijn op het moment dat het begint te
sneeuwen. Dan moet het in werking treden.”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “Dat zal klaar zijn tegen de herfst.”

Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Ik heb een vraag over de TAE site. De officiële naam is nu Scheldehof. Het is
een woon-, bouwproject in drie fases. Nu loopt de derde fase. De verkavelingsaanvraag is binnen en het
openbaar onderzoek is afgerond op 12 februari. Nu is het aan het college om een beslissing te nemen. Ik
heb verschillende vragen bij die derde fase. Het Eenbeekeinde is al een drukbevolkte wijk. Als daar nu
extra woningen bijkomen (er is sprake van 240 woningen), dan geeft dat een druk op die wijk. Het is van
belang denk ik om met de projectontwikkelaar afspraken te maken om de leefbaarheid in die wijk te
verbeteren, ook ten voordele van de mensen die nu al in de wijk wonen. Zowel voor de leefbaarheid als
de sociale cohesie zijn maatregelen belangrijk. Heeft het bestuur in functie van die derde fase ingezet om
openbaar groen te voorzien, een speelpleintje, overdekte fietsstallingen, afvalcontainers,... In de tweede
fase zijn containers voorzien voor de mensen in de TAE site maar als je kijkt naar de Nijverheidsstraat
straat bijvoorbeeld kunnen de bewoners daar hier ook baat bij hebben. In de eerste fase was
oorspronkelijk een ontmoetingsruimte voorzien maar dat is niet doorgegaan. Is die vraag terug op tafel
gelegd ten aanzien van de projectontwikkelaar voor de derde fase? En algemener: is er voor de buurt
nagedacht rond kinderopvang? Er is een school. Moet die op één of andere manier uitgebreid worden in
de toekomst? Ten tweede: zullen de mensen die in de buurt wonen op de hoogte gebracht worden van
de werken en zullen ze erbij betrokken worden? Ten derde: in het project wordt een sociaal en
bescheiden woonaanbod voorzien, is dat een stuk de realisatie van de doelstellingen? Tegen 2025 moet
de gemeente 157 sociale huurwoningen hebben. Ik weet dat Destelbergen een serieuze achterstand

heeft. Zijn er bijvoorbeeld ook huurwoningen voorzien ten voordele van het sociaal verhuurkantoor zoals
in de Meersstraat in Heusden? En wat houdt het bescheiden woonaanbod precies in? Wat zullen de
prijzen in? In deze gemeente is er grote nood aan betaalbare woningen. En wat met de ontsluiting van de
site en de mobiliteit? Het BPA voorzag 1 ontsluitingsweg. Die ontsluitingsweg zou aantakken op de
Dendermondesteenweg ter hoogte van de stelplaats van De Lijn. Verdere ontsluitingen waren er enkel
ten voordele van fietsers en voetgangers. Op een bepaald moment heeft de brandweer aangegeven dat
er een tweede ontsluitingsweg moet komen in functie van de brandveiligheid. Op dat moment heeft het
vorige college beslist een tweede ontsluitingsweg als volwaardige autoweg in te richten. We hebben dat
ook in de commissie mobiliteit besproken. In het BPA was dat niet voorzien, ook niet na het eerste
mobiliteitsonderzoek in 2013. Uit die studie bleek ook duidelijk dat daar geen nood aan was. De vraag is
terug aan bod gekomen op de mobiliteitscommissie van december. De mobiliteitsambtenaar pleitte er niet
voor, de vertegenwoordiger van de politie, Peter Poppe, zei dat het wel nodig is en dat het onderzoek van
2013 intussen achterhaald is. Er is een nieuw onderzoek ten gronde gebeurd intussen? Is het nodig of
niet? Verder vinden wij dat een tweede autoweg vanuit die site echt een gemakkelijkheidsoplossing zou
zijn. We hebben het mobiliteitsplan waarin ervoor gepleit wordt om maximaal in te zetten op andere
vervoersmodi, niet op auto’s. We hebben het energieactieplan waarin we zeggen de CO2 uitstoot binnen
de gemeente te verminderen met 30% tegen 2030. Een heel concrete maatregel daarbij is opnieuw het
inzetten op andere vervoersmodi dan de auto. Een nieuwe verkaveling is een opportuniteit om daar
maximaal op in te zetten. Mensen die daar komen wonen hebben nog geen gewoontes qua
verplaatsingen. Waarom kan er niet bij voorrang gesensibiliseerd worden rond de fiets, de benenwagen
of het openbaar vervoer? De site is daartoe ideaal gelegen. Er is busvervoer, er zijn fietssnelwegen... Het
zou een gemiste kans zijn om die autoweg daar in te richten. In de commissie hebben we voorgesteld de
brandweerweg te voorzien maar niet als autoweg in te richten. We pleiten ervoor eerst te sensibiliseren
en op die manier de doelstellingen rond energie en mobiliteit te halen.”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “Zoals u weet kadert die derde fase in een dossier dat al een tiental jaar
loopt. Het bestemmingsplan is in 2008 goedgekeurd. Ik deel zeker uw bezorgdheid omtrent het feit dat
het heel dichtbevolkt wordt. U stelt nu de vraag maar wij moeten ons daar binnen het college nog over
beraden. We moeten die aanvraag zien in het kader van het BPA. Om het omgekeerd uit te drukken: we
kunnen in deze fase niet alle problemen gaan oplossen. We nemen uw bezorgdheden zeker mee. Er zijn
intussen ook 4 bezwaren binnengekomen n.a.v. het openbaar onderzoek. Indien er vanuit de bevolking
specifieke vragen binnenkomen zullen we ook niet nalaten om daarover in communicatie te gaan met die
mensen. Wat betreft de sociale woningen is het inderdaad zo dat in het begin is vastgelegd dat er 10%
sociale woningen zal worden voorzien. Concreet betekent dat voor deze fase 14 extra woonentiteiten.
Dan moet een onderscheid gemaakt worden tussen sociale woningen en bescheiden woningen. Dat
jargon is gecreëerd door het decreet grond- en pandenbeleid. Zowel de kavels als de woningen moeten
voldoen aan bepaalde maxima. Een kavel mag maximaal 500 m² groot zijn, een eengezinswoning mag
maximaal een volume van 550 m³ hebben. Voor overige woningen is dat 240 m³. Dat betekent dat alle
woningen onder de noemer bescheiden woning vallen. Daar moet wel duidelijk een onderscheid gemaakt
worden met sociale woningen.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Is er in de derde fase een inspanning gedaan om bepaalde zaken af te
dwingen, zoals in de tweede fase het geval was, en is men daarin geslaagd? Ik denk aan een
speelpleintje, openbaar groen, ...”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “De aanvraag wordt ingediend en zal beoordeeld worden.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Maar meestal gebeurt dat toch op het moment dat de ontwikkelaar overleg
pleegt met het gemeentebestuur over de invulling?”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “Dat kan in de vorige legislatuur gebeurd zijn. Nu zullen wij bekijken of zij
zich daar aan gehouden hebben.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Jullie hebben dus niet actief geprobeerd om iets af te dwingen in het
voordeel van de bewoners?”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “Dat hebben wij nu nog niet gedaan, neen.
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “En gaan bewoners op een actieve manier in kennis gesteld worden over die
derde fase? Gaan ze geïnformeerd worden over wat er komt?”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “U bedoelt over de bouwplannen? Het lijkt me een interessant idee om
een infovergadering te voorzien in een latere fase.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “De sociale woningen die er komen: zijn dat sociale woningen die in het
sociaal objectief zitten?”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “Ja.”

Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “U heeft het perfect samengevat. De mobiliteitskwestie is eind
december besproken op de mobiliteitscommissie. Toen waren we al van mening dat het beter was een
deel van het verkeer over de Nijverheidsstraat te sturen, om zo het verkeer op een volwaardige manier
het verkeer naar de Dendermondesteenweg te brengen omdat er kan gebruik gemaakt worden van
permanente verkeerslichten. Als die straat er dan toch ligt, kan men daar zo optimaal gebruik van maken.
Niet alle verkeer van de TAE site zal langs de Nijverheidsstraat komen, dat zal maar een deel zijn, én
slechts in 1 richting.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Ga je inspanningen doen om de mensen te sensibiliseren rond andere
vervoersmodi.”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “Natuurlijk, er zijn al inspanningen gedaan. Er zijn twee wegen
die naar het jaagpad leiden. Wie naar Gent wordt eigenlijk al gestimuleerd om de fiets te nemen. Er zijn
ook slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien. Zo worden mensen niet gestimuleerd om een
tweede auto te kopen. Er is een procedure lopende rond het project ‘autodelen’. In de nabijheid zal een
autodeelplaats voorzien worden, normaalgezien bij het kruispunt van de Dendermondesteenweg en de
Admiraalstraat. Dat is op wandelafstand van de TAE site.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Als je bijkomende auto-infrastructuur voorziet stimuleer je sowieso het
autoverkeer. Als je de twee bevoegdheden hebt rond mobiliteit en milieu, zou dat een mooie opportuniteit
zijn om van die wijk een soort proefproject te maken om te bewijzen dat mits activatie en sensibilisering,
mensen zich anders gaan verplaatsen. Dit vind ik dus een gemiste kans.”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “We moeten de keuze aan de burger laten en we moeten
mogelijkheden om andere verkeersmodi aan te wenden bieden.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Mensen moeten gestimuleerd worden.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Misschien kan ik daar nog aan toevoegen dat naar de
veiligheid toe, de brandweer ons stellig heeft gevraagd om een volwaardige ontsluiting te voorzien. Dat
het geen grasdallen mochten zijn. Puur om veiligheidsoverwegingen hebben we daar eigenlijk geen
keuze.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “In functie van brand, ja, maar niet in functie van autoverkeer.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Uiteindelijk mocht het niet op gelijk welke manier. Het moest
een volwaardige ontsluiting worden.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Op de Lousbergkaai is er een voorbeeld van een volwaardige brandweerweg
die geen autoweg is. Dat kan perfect.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Vorig jaar hebben we vergunningsaanvraag niet goedgekeurd en we
hebben daar, vanuit de jeugddienst, een aantal voorwaarden aan gekoppeld. We hebben gevraagd dat er
een speelplein gerealiseerd wordt, en dat er bij voorkeur geen ontsluiting komt langs de Nijverheidsstraat
zodat er een veilige en groene ontsluiting wordt gecreëerd naar de Schelde. Als we daar nu auto’s gaan
door laten, dan zal ook de veiligheid van de kinderen in het gedrang komen. Zo werd het ook
afgesproken met de verkavelaar. Zij hebben nu een plan ingediend en zouden rekening houden met onze
wensen.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “De ontsluiting komt er natuurlijk enkel om de wijk te verlaten,
niet om binnen te rijden.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Dat maakt niet uit natuurlijk. Verkeer is verkeer voor spelende kinderen.
De ontsluiting paalt aan de speelzone. We willen sowieso een veilige, groene ontsluiting creëren naar de
Schelde. Eigenlijk is dat zeker geen goede zaak voor de veiligheid van de kinderen. En voor de
brandweer volstaat een ontsluiting, zonder dat daar ander gemotoriseerd verkeer passeert.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Uiteindelijk zijn na het overleg alle diensten samengekomen,
ook de jeugddienst. Ze hebben daarover gedebatteerd en we hebben nogmaals overlegd met Durabrik.
Wat betreft speelruimte zijn ze van plan om speelruimte te voorzien. Er wordt dus wel aan uw vraag
tegemoetgekomen.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Dat weet ik. En dat was ook onze uitdrukkelijke vraag. De speelruimte is
ingeperkt omwille van de sociale woningen. Die speeltuin is al verkleind. Als daar nu nog een doorgaande
weg komt, is het ook geen veilige speeltuin meer. Het is jammer dat daar vanuit het schepencollege geen
rekening gehouden wordt met de veiligheid van de kinderen.”
Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Er is tot vandaag ook nooit een nieuw onderzoek geweest naar de te
verwachten bewegingen. Het vorige onderzoek van 2013 is achterhaald, maar een nieuw onderzoek is er
nooit geweest, ook niet in de commissie mobiliteit.”

Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Onze CD&V fractie wil de toenemende geluidsoverlast aanpakken. Onze
gemeente wordt doorkruist door twee autostrades, de R4 en de E17. Dat heeft natuurlijk een groot
voordeel naar bereikbaarheid toe, maar dat brengt ook een groot nadeel met zich mee. Hoe meer
verkeer, hoe meer geluidsoverlast. Als we de evolutie van het verkeer bekijken zien we dat dat alleen
maar is toegenomen en het ziet er naar uit dat dat de volgende jaren verder zal toenemen. Mede door de
groei van de Gentse haven en de ombouw van de R4 tot een primaire weg, zal extra verkeer
gegenereerd worden van de R4 richting E17. Heel wat bewoners in onze gemeente zijn dan ook
vragende partij om de geluidsoverlast van de R4 en E17 aan te pakken. Vanuit onze CD&V fractie stellen
we voor om een uniform snelheidsregime in te voeren van 90 km/uur op de E17 en de R4, op ons
grondgebied, omdat deze maatregel toch een aantal belangrijke voordelen met zich meebrengt. Het geeft
in de eerste plaats een significante verbetering van de geluidsoverlast. Dat is ook bevestigd door de
administratie van Wegen en Verkeer. Ten tweede is een uniform snelheidsregime veel duidelijker. 90
Km/uur is al een feit, behalve in Destelbergen. Tot Melle/Merelbeke geldt nog 120 km/uur. Op het E17
viaduct in Gentbrugge geldt ook al 90 km per uur. Als we dat op ons grondgebied ook invoeren zal dat
zorgen voor een betere doorstroming. Tijdens de spits is er altijd file daar en moeten auto’s aanschuiven
van de R4 om op de E17 te geraken. Vanuit Lochristi komt men aangereden aan 120 km/uur. Wanneer
men het viaduct nadert moet men afremmen tot 90 km/uur waardoor men het accordeoneffect krijgt.
Auto’s remmen, vertragen, staan stil, rijden weer door, vertragen opnieuw... Het is pas als iedereen op
een constante snelheid doorrijdt dat men het accordeoneffect kan vermijden. Zo is er een vlotte en veilige
doorstroming van het verkeer. Als bijkomend voordeel geeft dat ook een vermindering van de CO2
uitstoot. Deze maatregel kan op heel korte termijn ingevoerd worden. Op lange termijn verdedigen wij de
visie om het E17 viaduct te ondertunnelen tussen de Gentbrugse Meersen en de Scheldevallei in
Merelbeke en Zwijnaarde maar daar zijn we nog lang niet aan toe. In principe sluiten wij ons aan bij het
standpunt van het Gents stadsbestuur die ook op haar grondgebied een uniform snelheidsregime wil
invoeren. Wij roepen dus het college op om een front te vormen met het Gentse stadsbestuur om de
eisen meer kracht te zetten ten aanzien van de Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts. Ik weet dat de
vraag vorig jaar ook gesteld geweest is aan het kabinet. Men zou dat toen onderzoeken. Men heeft dat
ook beloofd aan de actiegroep ‘Geen tweede R4’, maar we hebben daar nog geen enkele reactie op
ontvangen. We weten allemaal dat het klimaatbeleid hoog op de politieke agenda staat en het is dan ook
het perfecte moment om zo’n uniform snelheidsregime in te voeren.”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “Wij delen natuurlijk uw bezorgdheid. De impact van de R4 en
E17 op onze lucht- en levenskwaliteit zal inderdaad enorm zijn. Zoals u terecht aanhaalde heeft
Destelbergen vorig jaar het initiatief genomen om samen met een aantal buurgemeenten naar het kabinet
van minister Weyts te gaan om hen te vragen ons daarbij te betrekken. Recent hebben we dan een mail
gekregen met de boodschap dat er in 2019 een participatietraject zal opgestart worden waarbij alle lokale
spelers, ook onze gemeente, zullen betrokken worden bij een verder overleg. We zijn nog wachtende op
een uitnodiging van het kabinet. En natuurlijk houden we vinger aan de pols.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Dus het standpunt blijft wel om op de R4 en E17 de beperking van 90
km/uur door te voeren?”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “We gaan samen overleggen en naar de maatregelen kijken die
onze partners naar voor brengen.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “En wat is het standpunt van het schepencollege?”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “Dat gaan we bekijken in functie van de andere voorstellen.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Maar u heeft toch een eigen mening?”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Toen we naar het kabinet van minister Weyts gegaan zijn, was
ik schepen van leefmilieu. We hebben toen die beperking ter sprake gebracht en daar hebben we ook
voor gepleit. Dat traject heeft nog de typologie van autosnelweg, vandaar die 120 km/uur. Het kabinet
wilde toen in overleg treden met het AWV die weigerachtig stond tegenover het idee om 90 km/uur in te
voeren. Wanneer 90 km/uur wordt ingevoerd moet dat ook gehandhaafd kunnen worden. Ze spraken
toen over trajectcontrole, een dure maatregel. We hebben toen dus wel die vraag gesteld en vanuit het
kabinet te horen gekregen dat dit verder in het totaalpakket zou worden bekeken. Ik denk dus niet dat het
uitgesloten is maar dat het eerder zal afhangen van de andere pistes en van de gesprekken die zullen
gevoerd worden. Sowieso hebben we als gemeente daarin het voortouw genomen en samen met de
buurgemeenten duidelijk het signaal gegeven dat we betrokken partij willen zijn. Daar is de
snelheidsbeperking ook ter sprake gekomen. Ik denk dat we de volgende weken zullen uitgenodigd
worden en dat dat ook zaken zijn die zeker op de commissie mobiliteit zullen behandeld worden, al dan
niet gekoppeld aan de commissie leefmilieu gezien het aspect geluidsoverlast.”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “Ik heb ook een afspraak gemaakt met schepen Watteeuw om te
luisteren naar zijn visie daarop.”

Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Het is mijn vermoeden dat u daarin een bondgenoot zal vinden,
maar we horen een heel verhaal over contacten en terugkoppelingen, dat is natuurlijk een lange-baanargument. Men zal altijd dat soort argumenten gebruiken en het dan níet bevragen. Dat zit op de lange
baan. Ondertussen blijft de geluidsoverlast, het teveel aan fijn stof, de uitstoot van stikstofdioxide,
enzovoort wel een feit. Zo krijg je actieplatformen van mensen die willen dat het stopt. De
geluidsintensiteit neemt toe omdat de verkeersintensiteit toeneemt. Het is belangrijk dat er een
eensluidend standpunt is vanuit deze gemeenteraad. Als we geluidsschermen willen dan is er het
financiële argument, maar als we al minstens de snelheid kunnen beperken naar 90 km/uur, dan zou dat
al een stap vooruit zijn. Ook naar de uitstoot van fijn stof en schadelijke gassen. Vandaar de eenduidige
en simpele vraag naar het college: steunen jullie het standpunt van de snelheidsbeperking naar 90
km/uur of niet?”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Wij hebben daar geen probleem mee maar we kunnen toch
geen uitspraken doen over zaken die er nog niet zijn?”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “U kan toch een mening hebben? Of betekent ‘geen probleem hebben
met’ dat jullie onze vraag volledig ondersteunen?”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “We wachten de gesprekken af en zien wel wat er gebeurt.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Het voorstel volmondig ondersteunen en gewoon afwachten wat komt
zijn toch twee verschillende zaken.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Dat is het antwoord van de burgemeester en dat wordt zo
geacteerd.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Kan het ook geacteerd worden dat de Sp.a en Groen fracties de
vraag van CD&V volmondig ondersteunen? Dat is een formeel standpunt vanuit de oppositie.”

Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Er is zeer veel lof gekomen over de nieuwjaarsreceptie van de
middenstandsvereniging Heusden. Wij hebben daar toch een substantiële hogere tussenkomst gegeven
voor die receptie dan de in budget opgenomen 1.500 euro. Uiteindelijk blijkt dat 6.500 euro daarvan is
toegewezen. Hoe is dat tot stand gekomen en waar staat die beslissing?”
Schepen Raman (N-VA) zegt: “Vanuit de vorige legislatuur kan de burgemeester daar waarschijnlijk beter
op antwoorden maar als ik het goed heb is die toezegging naar de middenstandvereniging van Heusden
gedaan terugblikkend op de financiële inspanning die vorig jaar is geleverd om de receptie in
Destelbergen te houden. Toen was de kostprijs aanzienlijk hoger dan de voorbije jaren en is het
engagement gegeven aan de middenstandsvereniging in Heusden om dat dit jaar op dezelfde manier te
doen.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Eigenlijk vinden we het moeilijk dat er beslissingen genomen worden
zonder dat daarover in een collegeverslag iets te vinden. De begroting ‘18-’19 zegt 1.500 euro en plots
horen we dat dat verviervoudigd is, met alle respect voor de middenstandsvereniging. Out of the blue
worden beslissingen genomen die niet geacteerd zijn in een college. Zo kan je toch niet besturen.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Ik denk dat dat zeker moet terug te vinden zijn want dat is
effectief op het college besproken. Er is ook een nieuw reglement lokale economie waarin zowel voor
winterdorp als de middenstandsvereniging in Heusden teruggevallen wordt op de oude afspraken omdat
men zich anders moet verbinden aan X aantal handelaars. Uiteindelijk zijn we vorig jaar in snelheid
genomen door de middenstandsvereniging in Destelbergen: ofwel deden we niets, ofwel namen we het
zelf in handen. We hebben dat toen zelf in handen genomen, wat ik nog steeds de juiste beslissing vind.
Dat is zeker op het college besproken geweest.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Als oppositie lezen we dat natuurlijk zeer grondig. Misschien moet dat toch
een opgezocht worden.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Dat is zeker niet onder de radar gebeurd.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “En wat is de achtergrond. U zegt dat we bijkomende inspanningen hebben
gedaan maar vindt u dat logisch, afgezet tegenover Heusdenkoers bijvoorbeeld, waar 7.500 euro voor
bestemd is?”
Schepen Raman (N-VA) zegt: “Ik vind dat niet logisch. Ik denk dat die budgetten sowieso moeten herzien
worden en dat zal ook gebeuren. Het enige dat ik kan zeggen dat dit een engagement was naar de
mensen van Heusden voor dit jaar. Dat betekent niet dat dat in de komende jaren op dezelfde manier zal
gebeuren. Ik durf zeggen dat dat een eenmalige actie was en dat is ook zo met de voorzitter besproken

geweest. Ik geloof zelfs dat het een beslissing was van het vorige bestuur maar ik ben het in principe
eens met u. De receptie is heel goed onthaald geweest.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Het was geen beslissing van het vorige bestuur. Dat moet een beslissing
geweest zijn van het nieuwe bestuur, maar het is niet geacteerd in een verslag van het schepencollege.
Dat vinden we heel raar. Te meer omdat het gaat om een verviervoudiging van het budget. Zo maak je je
als bestuur op korte termijn natuurlijk zeer populair maar op langere termijn wordt zo een gat in de
begroting gecreëerd. Wij vinden dat niet de juiste manier van werken.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “De nieuwe bestuursploeg heeft hier niets mee te maken. Dat is
in de vorige bestuursploeg besproken.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Dan zal dat buiten de CD&V om zijn.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Toch wel, op 27 november 2018. We hebben de
collegebeslissing teruggevonden. En, mevrouw Ongena, u was wel degelijk aanwezig.”

Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Is er al vervanging voor de communicatieambtenaar?”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Wij zijn daarmee bezig. We hebben nu een ploeg die wel even
bijspringt en overneemt, en waarbij de zaken in zo goed mogelijke banen geleid worden. Er zal wel een
vacature uitgeschreven worden voor een nieuwe communicatieambtenaar. We hebben even moeten
wachten omdat Mario Vandergucht eigenlijk verlof zonder wedde had aangevraagd. U weet dat hij het
brandweerkorps vervoegd heeft. Hij moest nog bijkomende proeven doen en wilde de resultaten
afwachten. Uiteindelijk is het geslaagd en heeft hij ontslag genomen. Zo konden wij een volwaardige
vacature uitschrijven.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Het is wel zo dat er nood is aan een communicatieambtenaar binnen de
gemeente want we merken een wirwar van communicatie naar de burger toe, bijvoorbeeld rond de
werken in de Aelmeersstraat. De burgers moeten blijkbaar eerst op Facebook een bericht lezen van de
schepen en pas nadien is er een formele aankondiging van die werken gekomen. Het kan toch niet zijn
dat men als burger moet aangesloten zijn bij een bepaalde Facebookgroep om op de hoogte te blijven.
De communicatie moet echt gestroomlijnd worden.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Ik ben daarmee akkoord. Ik denk ook niet dat Facebook altijd
het geschikte medium is. Soms is dat een manier om snel iets te communiceren.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Er is ook nog altijd de gemeentelijke app.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Juist. Die moet absoluut opgewaardeerd worden.”

Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Het is een beetje sneu dat we vorige keer beslist hebben rond de
afbakening van het dagelijks bestuur en nu de vraag naar 144.000 euro bij hoogdringendheid op ons bord
krijgen. Dat is vervelend natuurlijk, zeker als nog maar pas beslist is om dat zo niet te doen.”
Algemeen directeur Deryckere zegt: “Het is een document dat ter beschikking is gesteld in het kader van
de toelichting bij de wetgeving rond overheidsopdrachten. Aanvankelijk was het de bedoeling om jullie uit
te nodigen op een vrij droge cursus. We besparen jullie die tenzij er op algemene aanvraag toch initiatief
moet genomen worden. De afbakening dagelijks bestuur is in feite een mengeling van de beslissing die
genomen is op 24 januari en de decretale zaken die opgenomen zijn. Ik dacht ook dat in de bespreking
van het besluit zo is toegelicht dat het schrappen van iets dat er al een tijdje instond in feite weinig
relevant is omdat de wet voorziet dat zaken bij hoogdringendheid – en opnieuw, dat is een term die heel
grondig moet gemotiveerd worden – kunnen beslist worden. Je kan daar als gemeentebestuur nu
eenmaal niet van afwijken. Als er een reden van hoogdringendheid is, kan men beslissen. Als er morgen
bijzondere uitgaven moeten gebeuren, zoals in functie van de treinramp in Wetteren bijvoorbeeld, heeft
men niet altijd de tijd om een gemeenteraad bijeen te roepen. Dat is zo’n voorval van hoogdringendheid.
In het verleden is daar op geen enkel moment een probleem mee geweest. Hetgeen hier opgenomen is
is een overzicht van interne procedures die ook een mengeling zijn van hetgeen is afgebakend en
hetgeen de wet voorziet.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Ik ben ermee akkoord dat de wet dat voorziet maar dit valt niet onder de
noemer ‘dagelijks bestuur’. We hebben in de vorige gemeenteraad beslist dat uitgaven van meer dan
144.000 euro niet onder dagelijks bestuur vallen. Intern kan dan door de ambtenarij opdracht gegeven
worden, ook voor uitgaven van meer dan 144.000 euro. Ik vind dat aberrant. Men zou evengoed kunnen

kiezen voor een apart blok ‘hoogdringendheid’, voor een bedrag van 144.000 euro, zoals de wet het
voorziet. We stellen vast dat dat naast zich neergelegd wordt.”
Raadslid Anciaux (N-VA) zegt: “We stellen vast dat de CD&V fractie nu voor de tweede keer fulmineert
over iets dat in hun eigen legislatuur goedgekeurd werd. Blijkbaar was het collegeverslag van november
jullie ook niet bekend.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Ik fulmineer niet. We hebben in januari een beslissing genomen en ik zie
dat dat niet uitgevoerd wordt. De gemeenteraad heeft toch het hoogste beslissingsrecht in deze
gemeente?”
Raadslid Anciaux (N-VA) zegt: “Ik denk dat u op uw achterste poten stond in de vorige raad, toen het
over die 144.000 euro ging.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Dat klopt, en dan is er een aanpassing van het artikel gebeurd. We kunnen
het verslag erbij halen.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Uiteindelijk is gezegd dat we het gaan weglaten maar we gaan
ons baseren op het decreet. Uiteindelijk hebben we dat nu bekeken en hetgeen voorlag op de
gemeenteraad in januari is ook hetgeen dat is opgenomen in dat decreet. In feite was dat compleet
rechtsgeldig en in zijn totaliteit goedgekeurd in december of november vorig jaar. Het decreet zegt dat
hetgeen erin staat perfect in orde is.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “U draait de feiten om. Het begrip ‘dagelijks bestuur’ kan men als bestuur,
als gemeenteraad omschrijven. ‘Hoogdringendheid’ is altijd van toepassing voor het college. Dat is er
altijd. Maar dat is niet zo voor het begrip ‘dagelijks bestuur’, en daar ging het net om. Dat zouden we
schrappen uit het artikel met de beschrijving van het dagelijks bestuur en zo is het goedgekeurd.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Ik wil nog eens reageren op de tussenkomst van raadslid Anciaux. Wij
zitten nu in de oppositie, na 30 jaar in de meerderheid. Dat betekent dat wij niet meer gebonden zijn aan
de afspraken die we met de coalitie gemaakt hebben. Wij hebben een freedom of speech en wij zullen
daar ook gebruik van maken.”
Raadslid Anciaux (N-VA) zegt: “Ik wens u dat ook maar ook het zonlicht niet ontkennen. Beslissingen
worden collegiaal genomen. Dan moet u niet zeggen dat het niet waar was.”

Raadslid Kindt (Sp.a) zegt: “Ik las in de krant een mededeling rond de start- en procesnota rond het RUP
Bergenmeersen. Het is verplicht om de uitvoeringsbeslissing bekend te maken en volgens het
uitvoeringsbesluit kan dat in 3 dagbladen, of in het gemeentelijk informatieblad. Eigenlijk denk ik dat een
communicatie via het gemeentelijk informatieblad beter resultaat heeft en goedkoper is. Ik zou er dus
willen op aandringen om in de toekomst toch die procedure te volgen in plaats van te communiceren in 3
dagbladen.”

Raadslid Van de Walle (Sp.A) zegt: “U sprak over 40 vragen maar uiteindelijk zijn het maar 5 vragen. Ik
ga er wel van uit dat ik op alle vragen een antwoord krijg.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Absoluut.”
Raadslid Van de Walle (Sp.A) zegt: “Ik wil ze toch stellen. Onze gemeente doet het niet goed op vlak van
fietsveiligheid. Als we rondlopen in de gemeente merken we dat bewoners dat op bepaalde punten ook
heel duidelijk aangeven, als het bijvoorbeeld gaat over de Meersstraat, de Dendermondesteenweg, de
Laarnebaan, ... Mensen zijn soms bang om hun kinderen per fiets naar school te sturen. Dat leidt er vaak
toe dat ze de kinderen met de auto afzetten, met alle gevolgen vandien. Recente cijfers bevestigen ook
dat de bewoners gelijk hebben. Volgens de cijfers van Statbel die in december 2018 gepubliceerd werden
in het Nieuwsblad waren er in 2017 in Destelbergen-Heusden 27 ongevallen waarbij fietsers betrokken
waren. In 1 van de gevallen, jammer genoeg, was er ook een dode te betreuren. Ter vergelijking: in
Laarne, toch een gemeente met een gelijkaardig profiel, waren er 7 ongevallen waarbij fietsers betrokken
waren. Uit die cijfers blijkt ook dat Destelbergen een bovengemiddeld probleem heeft rond
fietsonveiligheid. 2018 dient zich niet beter aan. Volgens de cijfers van Fietsersbond vielen er in
Vlaanderen in de eerste 9 maanden van 2018 al meer fietsdoden dan in heel 2017. De situatie in 2018 is
dus erger dan in 2017. De fietsersbond leidt daar een pleidooi uit af om de fietsinvesteringen versneld
omhoog te brengen op Vlaams niveau tot 500 Mio euro per jaar. Het gaat dan om betere fietspaden,
veiligere oversteekpunten, etcetera. Aangezien onze gemeente duidelijk met een bovengemiddeld
probleem zit zijn we vanuit de Groen- en Sp.a fractie sterk vragende partij om de gemeentelijke

investeringen ook te verhogen. We willen dat elke Destelbergenaar zich overal in de gemeente veilig met
de fiets kan verplaatsen.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Die vragen gaan we schriftelijk beantwoorden.
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Ja, maar ik ga de vraag stellen. Er is ook tijd nodig om de vraag in te
leiden.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Het antwoord zal even interessant zijn.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Dat hoop ik. Dat is niet altijd evident.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Mag ik toch even op uw vraag inpikken? De vraag was om in te
pikken op de actualiteit. Andere vragen zullen we achteraf schriftelijk beantwoorden. Dit is geen
prangende actuele vraag.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Daar ben ik het niet mee eens. Er is een artikel verschenen in het
Nieuwsblad december 2018. Dat is 2 maanden geleden. Daarin werd heel duidelijk gesteld dat
Destelbergen een bovengemiddeld probleem heeft als het over fietsonveiligheid gaat. Er is heel recent
opnieuw een fietsongeval geweest ter hoogte van de Laarnebaan. Ik kan u absoluut niet bijtreden als u
zegt dat deze vraag niet actueel is.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Ik bedoel dat dit geen probleem is dat we deze week kunnen
oplossen.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Ik mag hopen dat u het probleem toch in de komende probeert op te
lossen, bijvoorbeeld door – zoals de fietsersbond pleit – het investeringsbudget voor fietsveiligheid
gemeentelijk te verhogen. En dat is mijn vraag: zal het college de investeringen voor fietsveiligheid
verhogen en zo ja, in welke mate zal dat gebeuren? Welk budget zal daar de komende jaren voor worden
uitgetrokken en hoe zal dat geëvalueerd worden? De andere vragen kan u wat mij betreft schriftelijk
beantwoorden.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Ik dacht dat we afgesproken hadden dat we ze allemaal schriftelijk
zouden beantwoorden?”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Naar budgetten toe werken we momenteel aan de
meerjarenplanning. Op dit moment kunnen we daar nog geen cijfers op kleven. De andere vragen zijn
dermate omslachtig gaan we u allemaal kunnen documenteren.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “U kan toch een standpunt innemen? Vindt u dat het
fietsinvesteringsbudget naar omhoog moet in deze gemeente? Als ik naar de verkiezingsprogramma’s
kijk, heeft iedereen gesteld dat ze de budgetten voor fietsveiligheid naar omhoog willen. Bevestigt u dat
als meerderheid?”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Ik doe geen uitspraken over budgetten.”

MEDEDELINGEN
Raadslid Laura Van Renterghem (CD&V) zegt : “Op vrijdag 8 februari ben ik samen met andere
raadsleden een bezoek gaan brengen aan de activiteitencentra van de gemeente en het OCMW in
Destelbergen en Heusden. We hebben Villa Tuur bezocht, de bibliotheek, het rusthuis... Ik wil meegeven
dat de rondleiding zeer interessant was. Ik heb veel bijgeleerd. Ik heb ook de projecten gezien die de
vorige legislatuur heeft gerealiseerd. En ik wil als nieuwkomer de administratie bedanken voor de leerrijke
en boeiende dag.”
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