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zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel directeur
4. Goedkeuring lastvoorwaarden betreffende overheidsopdracht voor verzekeringen
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Vrije tijd
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OPENBARE ZITTING
Agendapunten
Algemeen bestuur
Notulen
1. Goedkeuring notulen gemeenteraad 19 december 2019
Raadslid Plets (Groen) zegt: “Bij punt 12 omtrent de goedkeuring van de gemeentebelasting op
ontbrekende autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen heeft raadslid Lybeer zich onthouden. Ik zou voor
gestemd hebben. Ik denk dat dat niet klopt en dat dat moet gecorrigeerd worden.”
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 19 december 2019 worden goedgekeurd.

Intergemeentelijke samenwerking
Algemene vergaderingen
2. Goedkeuring regierol van Wijkwerken Leie en Schelde rond tijdelijke werkervaring (TWE)
Schepen Rombaut (N-VA) licht toe en vraagt de goedkeuring.
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Ik heb een vraag over het aantal trajecten. U zegt dat er al een VTE
binnen Destelbergen werkzaam is op tijdelijke werkervaring. Is het aantal trajecten dat hier is opgesomd
het aantal trajecten dat zal worden begeleid door die extra VTE of is dat het totaal aantal trajecten dat
wordt aangeboden?”
Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “Die 5 mensen die er nu op staan, zijn de mensen die door onze VTE
worden begeleid. Het is de bedoeling dat onze werknemer verder die opvolging gaat doen. Er zijn
natuurlijk nog mogelijke kandidaten die daarvoor in aanmerking komen. Die zouden we dan via
Wijkwerken willen laten beginnen.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Bovenop die 5 dan?”
Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “Ja.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Dus die 26 bijvoorbeeld in Merelbeke is het huidige aantal trajecten
dat wordt aangeboden. Hoeveel bijkomende trajecten begroot u dan?”
Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “Het is nog een beetje onduidelijk hoeveel trajecten die extra persoon die
wordt ingeschakeld via Wijkwerken kan begeleiden. Het hangt wat af van hoeveel werk zij heeft. Het is de
bedoeling dat de mensen die nu reeds begeleid worden, van Nazareth bijvoorbeeld, sowieso over gaan.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Ik vind het toch merkwaardig. Er staat hier heel duidelijk dat er een
VTE is in Destelbergen en dat er een VTE zou worden aangeworven met de gemeenschappelijke pot die
wordt gecreëerd. Daar zou een verdeling zijn van het aantal trajecten. Blijkbaar begrijp ik dat dan
verkeerd.”
Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “Bij ons hebben we ervoor gekozen om die 5 mensen bij ons te laten.
Door het stijgend aantal sociale woningen zijn er ook meer mensen die een leefloon krijgen, waardoor er
meer kandidaten zijn die hiervoor in aanmerking komen. Als ons personeelslid er nu 5 begeleidt, en dat
bijna haar maximum capaciteit is, zou het spijtig zijn om te moeten zeggen dat ze geen tijd heeft. Daarom
willen we mee instappen, zodat we meer mensen een kans kunnen geven.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Maar hoeveel bijkomende trajecten zal dat dan betekenen? De
verschillen zijn wel heel groot natuurlijk. In Merelbeke 26 trajecten. Dat is 5 keer zoveel als Destelbergen,
terwijl het toch gemeenten zijn met een vrij gelijkaardig socio-economisch profiel. Er zou misschien iets
meer armoede kunnen zijn in Merelbeke dan in Destelbergen maar zo verschillend kan dat toch niet zijn.
In die zin zou het wel kunnen dat er onderliggend wel noden zijn die in onze gemeente momenteel niet
worden afgedekt. Mijn vraag blijft dus hoeveel bijkomende trajecten zijn er en kan er een overzicht van
worden gegeven?”
Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “Die persoon is nog niet aangeworven. Nu moet elke gemeente haar
goedkeuring geven. Ik kan nu niet zeggen of dat er 2 of 10 zullen zijn. Dat zal wat afhangen van hoe snel
die persoon is ingewerkt.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Ja, maar u bent wel heel concreet in het subsidiebedrag dat u geeft.
U zegt dat Destelbergen 13.000 euro extra gaat financieren.”
Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “Neeneen, dat zijn de subsidies van 2018 voor de trajecten die toen
liepen. Hetzelfde aantal mensen werd ook geholpen in 2019.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Als ik het goed begrijp, is er een voornemen om een bijkomende
VTE aan te werven, en nog te bepalen hoeveel bijkomende trajecten die gaat opnemen?”
Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “Ja.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Kan daar te zijner tijd toch een overzicht van worden bezorgd.
Wanneer zou dat geconcretiseerd worden?”
Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “De volgende raad van bestuur van Wijkwerken vindt pas in maart plaats.
Dan zal ik u meer info kunnen geven over de stand van zaken rond de aanwerving van die persoon.”
Raadslid Lybeer (Groen) zegt: “Begrijp ik het goed dat 1 VTE in Destelbergen instaat voor 5 trajecten?”

Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “Wel, die mevrouw doet daarnaast ook andere taken dan dat alleen. Ze
is ook verantwoordelijk voor het RAK, voor de mensen die daar de klusjesdienst en de poetsdienst
bemannen.”
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Juridisch kader
De wet van 26 mei 2002 betreffende recht op maatschappelijke integratie.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de
sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale
sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de
ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen
Besluit van de Vlaamse regering van 25 september 2017 betreffende wijk-werken
Beslissing van de gemeenteraad: “Goedkeuring toetreding projectvereniging “Wijkwerkorganisatie Leie
en Schelde” en bekrachtiging tarief wijk-werkcheque” in zitting van 21 december 2017.
De statuten van de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde
Feiten en context
Binnen de projectvereniging Wijk-Werken is er de vraag, om naast Wijk-Werken en de regierol sociale
economie, ook samen te werken op het gebied van Tijdelijke Werkervaring (TWE).
In juni 2019 werd aan de colleges van de deelnemende besturen gevraagd om hierover een principiële
beslissing te nemen tegen 31 juli 2019. Dit gaf volgend resultaat:
“Gavere, De Pinte, Nazareth, Melle, Sint-Martens-Latem reageerden positief;
Zulte verklaarde zich akkoord, maar onder voorbehoud dat voldoende besturen instappen om hieruit
meerwaarde te putten (in verhouding met kostprijs zijnde afstand van subsidies);
Destelbergen wil samenwerking verder onderzoeken, maar heeft momenteel reeds een personeelslid
specifiek voor TWE;
Merelbeke wenst zich nog niet te engageren, maar wil verder mee onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn;
Deinze wenst niet in te stappen.”
Met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de geïnteresseerde besturen, werd een
voorstel uitgewerkt dat werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur op 28 oktober 2019.
Op basis hiervan wenst de Raad van Bestuur volgend voorstel terug te koppelen aan de
colleges/gemeenteraden van alle deelnemend besturen van de projectvereniging:
Aanwerven van 1 VTE, rekening houdend met een groeiscenario. In functie van het aantal deelnemende
besturen en het aantal (nieuwe) TWE-toeleidingen, kan het aangewezen zijn om bijkomend aan te
werven. Dit is een eerste maal te evalueren na 2 jaar effectieve samenwerking
Vormvereisten
//
Motivering
Hieronder, ter info, het aantal TWE-trajecten en subsidies in 2018. Hierbij dient opgemerkt dat, door de
aanwerving van een TWE-medewerker, het aantal trajecten zou moeten vergroten.
Gemeente

Trajecten

Subsidiebedrag

De Pinte

3

€ 6.945

Deinze

16

€ 37.280 voor de eerste 3 kwartalen

Destelbergen

5

€ 13.205 voor kwartaal 1 en 3

Gavere

1

€ 2.400

26

€ 71.395 waarvan

Melle
Merelbeke

€47.500 trajectbegeleiding
€ 23.895 compensatievergoeding
Nazareth

5

€ 11.560

Nevele

2

€ 3.600 voor de eerste 3 kwartalen

Sint-Martens-Latem

Geen

€0

Zulte

1

€ 3.764,46

Profiel: maatschappelijk werker (niveau B)
Takenpakket:
•

visie en methodiek ontwikkeling;

•

bevorderen van netwerking en samenwerking tussen de verschillende deelnemende
OCMW’s;

•

externe contacten: zoeken van geschikte tewerkstellingsplaatsen (prospectie van nieuwe
werkvloeren, contact met ‘normaal economisch circuit’ (NEC), contacten met de VDAB, …

•

gezamenlijke vormingsmomenten (zowel voor medewerkers als voor cliënten)

•

begeleiden van cliënten in TWE-traject

Financiële aspecten
40 % van de kostprijs wordt evenredig verdeeld over de deelnemende besturen (vast deel), 60% in
functie van het aantal toeleidingen (variabel deel).
Omdat het eerste jaar een opstartjaar zal zijn, en de samenwerking nog niet ten volle zal renderen in
functie van nieuwe TWE-trajecten (tijd nodig voor opleiding, opbouwen netwerk, …) is de Raad van
Bestuur van de projectvereniging in principe bereid om het eerste jaar van de samenwerking de variabele
kosten voor rekening van de projectvereniging te nemen (m.a.w. 60% van de kostprijs).
Kosten

€ 50.714

Deelnemende
besturen

Vaste kost
40% per bestuur

8

€ 2.538

7

€ 2.898

6

€ 3.381

5

€ 4.057

4

€ 5.071

3

€ 6.762

2

€ 10.143

Variabele kost max
60%

€ 30.248

Hoe meer cliënten in TWE, hoe meer subsidies. Het uitbetalen van de TWE-subsidies zou blijvend
gebeuren aan de lokale besturen.
Interne communicatie
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het diensthoofd welzijn.

Externe communicatie
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Raad van Bestuur van Wijk-Werken.
BESLUIT: Unaniem
Artikel 1. De gemeenteraad keurt het voorstel zoals beschreven goed: aanwerven van 1 VTE, rekening
houdend met een groeiscenario. In functie van het aantal deelnemende besturen en het aantal (nieuwe)
TWE-toeleidingen, kan het aangewezen zijn om bijkomend aan te werven. Dit is een eerste maal te
evalueren na 2 jaar effectieve samenwerking
Artikel 2. De gemeenteraad keurt goed dat de regierol sociale economie wordt opgenomen door de
projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde.

Interne zaken
Overheidsopdrachten
Vaststellen van een geactualiseerde afbakening van het begrip ‘dagelijks bestuur’ zoals
bedoeld door het Decreet Lokaal Bestuur en vaststellen van verrichtingen die zijn vrijgesteld
van het voorafgaande visum van de financieel directeur
DE GEMEENTERAAD
3.

Bevoegdheid
Artikel 41, 8° betreffende het vaststellen van het begrip ‘dagelijks bestuur’, artikel 177 betreffende de
kredieten
wetmatigheidscontrole
van
de
beslissingen
en
het
debiteurenbeheer
en artikels 265 en 266 betreffende het verlenen van een visum van het Decreet Lokaal Bestuur
van 22 december 2017.
Juridisch kader
Verordening 2017/2365 dd. 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken en tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging
van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Feiten en context
Het Decreet Lokaal Bestuur laat een welbepaalde ruimte toe om de dagelijkse werking van de
gemeentelijke diensten vlotter te laten verlopen door het ‘begrip dagelijks bestuur’ te definiëren met
betrekking tot de overheidsopdrachten en dit te laten vastleggen door de gemeenteraad.
Het dagelijks bestuur met betrekking tot de overheidsopdrachten wordt vermeld in artikel 56 § 3 -5° van
het Decreet Lokaal Bestuur: ‘de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip `dagelijks bestuur',
vermeld in artikel 41, tweede lid, 8° ;
De vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ heeft invloed op de bevoegdheidsverdeling tussen de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen inzake het vaststellen van de
lastvoorwaarden en de goedkeuring van de gunningswijze van de overheidsopdrachten die passen
binnen het begrip dagelijks bestuur.
Vormvereisten
//
Motivering
Begrip ‘Dagelijks bestuur’

Het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt als volgt vastgelegd:
‘Alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de uitgave van deze opdracht over de
totale duur van de opdracht – incl. eventuele verlengingen, herhalingen – niet hoger is dan het bedrag
vermeld in artikel 90 1° van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen’.
Betreffende het aanbrengen van wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase en bijkomende uitgaven blijft het
koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging
van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, in afdeling 5
‘Wijzigingen’ - artikel 37 en artikel 38 – de minimum regel:
Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure voor een opdracht worden doorgevoerd, indien
het bedrag waarmee de wijziging gepaard gaat lager is dan elk van beide volgende bedragen:
1. de drempel van de europese bekendmaking en
2. 10% van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor leveringen en diensten en 15% van
de waarde van de aanvankelijke opdracht voor werken
Visumverplichting
Artikel 266 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat voorgenomen financiële verbintenissen die
resulteren in een uitgaande nettokasstroom, onderworpen zijn aan een voorafgaand visum van de
financieel directeur, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
Het
maximale
bedrag
dat
bedraagt 8 500 EUR incl BTW.

de

gemeenteraad

kan

vrijstellen

van

visumverplichting

Dit bedrag wordt weliswaar berekend op de totale duur van de overeenkomst (incl. verlengingen en
herhalingen.)
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
Alle gemeentelijke diensten krijgen een afschrift van deze beslissing.
Externe communicatie
//
BESLUIT: Unaniem
Artikel 1. Het begrip ‘dagelijks bestuur’, bedoeld in artikel 41, 8° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt
met ingang van heden geherdefinieerd als volgt:
-

Alle overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten waarvan de totale waarde over
de ganse duur van de opdracht, (incl. herhalingen en verlengingen) minder is dan of gelijk is
aan het bedrag bepaald in artikel 90 1° van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen’ en dit zowel
ingeschreven in het exploitatie- als het investeringsbudget.

Artikel 2. Een visum van de financieel directeur is verplicht voor:
-

verrichtingen die het bedrag van 8.500 EUR (exclusief BTW) overschrijden.

-

In afwijking van het in eerste lid vermelde grensbedrag worden eveneens de aanstellingen
waarvan de duur niet meer bedraagt dan één jaar uitgesloten van de voorafgaande
visumverplichting door de financieel directeur. Bij opeenvolgende contracten voor hetzelfde
personeelslid moet de totale duur worden genomen en zal er dus visumverplichting zijn.

-

Investeringssubsidies, ongeacht het bedrag en zoals wettelijk voorzien.

4.

Goedkeuring lastvoorwaarden betreffende overheidsopdracht voor verzekeringen en
aanverwante diensten
Algemeen directeur Deryckere licht toe en vraagt de goedkeuring.
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “We hebben tot nu toe altijd via Ethias gewerkt. We hebben daar eigenlijk
wel goede ervaring mee, dacht ik. Het is inderdaad wel zo dat het lang geleden is dat de tarieven
openbaar genegotieerd geweest zijn. Dat is nu wel het geval en dat is een goede zaak. Ik denk dat de
gemeente een serieuze besparing zal kunnen realiseren. Het is natuurlijk wel zo dat die bureaus meestal
op maat schrijven van 1 of twee maatschappijen. In dit geval blijkt dat ook zo te zijn. Ik denk dat er
daardoor maar 1 of twee maatschappijen gaan reageren. Hoe komt dat? Die percelen worden
gecombineerd. Bijvoorbeeld burgerlijke aansprakelijkheid en collectieve hospitalisatie. Daardoor gaan
veel maatschappijen zich onthouden. Het is dus beter om meer percelen te maken, zodat meer
aanbieders worden aangesproken en er dus betere premies worden voorgesteld. Hier spelen ook,
terecht, argumenten als ervaring en digitale communicatie maar ik denk dat in het geval van meer
percelen, er betere premies kunnen genegotieerd worden.”
Schepen Raman (N-VA) zegt: “Ik denk niet direct dat er percelen bij zitten die qua combinatie of
constructie onoverkomelijk zijn voor maatschappijen.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Ik geloof bijvoorbeeld dat burgerlijke aansprakelijkheid en collectieve
hospitalisatie eigenlijk een non-combinatie is. Dat kan je heel goed opsplitsen. 1 offerte voor
arbeidsongevallen en bij uitbreiding 1 voor hospitalisatie.“
Algemeen directeur Deryckere zegt: “Die discussie is gevoerd. Het aantal percelen is grondig overwogen.
De beheersbaarheid van dat contract is natuurlijk een belangrijke factor in het volledige verhaal. Het
principe van single point of contact in die materie speelt bijzonder mee. Het is afwegen van de voor- en
nadelen. De premie is één zaak maar ik denk dat in deze de dienstverlening minstens even belangrijk is.
Eén iemand heeft die hele portefeuille onder zijn hoede, naast een hoop andere opdrachten. In functie
van beheersbaarheid is het dus een bewuste keuze geweest om dat te beperken tot 3 percelen.
Aanvankelijk zat het zelfs allemaal in 1 perceel.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Het resultaat zal waarschijnlijk zijn dat enkel Ethias terug zal aanbieden en
gekozen zal worden. Dat is het resultaat van die uitgeschreven opdracht, in functie van Ethias.”
DE GEMEENTERAAD,
Bevoegdheid
Artikel 41, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, bepaalt dat
de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de
voorwaarden van overheidsopdrachten;
Juridisch kader
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (voorafgaande
onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden) en artikel 57, en meer bepaald
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van
meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

2017

betreffende

plaatsing

overheidsopdrachten

Gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2019 betreft de afbakening van het begrip
‘dagelijks bestuur’ zoals bedoeld door het Decreet van Lokaal Bestuur en het vaststellen
van verrichtingen die zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel directeur.
Alle latere wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen op deze regelgeving onder meer
door het Reparatie Koninklijk Besluit van 15 april 2018 en de wet van 7 april 2019
op de elektronische handtekening en facturatie.
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking

van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG, hierna genoemd “AVG”;
De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens.
De verzekeringswet van 4 april 2014 en zijn latere aanpassingen en uitvoeringsbesluiten.
Feiten en context
De ontwerpopdracht voor de opdracht “Overheidsopdracht voor verzekeringen en aanverwante diensten”
werd gegund aan VOF CARU, Rogierlaan 9 bus 4 te 8400 Oostende.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Perceel I - Patrimonium verzekeringen materiele schade.
* Verlenging 1 (Perceel I - Patrimonium verzekeringen materiele schade)
* Verlenging 2 (Perceel I - Patrimonium verzekeringen materiele schade)
* Perceel II - Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen gemeen recht
* Verlenging 1 (Perceel II - Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen gemeen recht)
* Verlenging 2 (Perceel II - Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen gemeen recht)
* Perceel III - Alle bouwplaats risico verzekering
* Verlenging 1 (Perceel III - Alle bouwplaats risico verzekering)
* Verlenging 2 (Perceel III - Alle bouwplaats risico verzekering)
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op
of € 868.587,91 incl. 21% btw voor de totale periode van 60 maanden.

€

717.814,25

excl.

btw

De opdracht wordt gesloten voor een periode van 36 maanden met stilzwijgende verlenging,
onder dezelfde voorwaarden, voor twee opeenvolgende periodes van één jaar vanaf de sluiting van de
oorspronkelijke opdracht. Met uitzondering van de BA Motorvoertuigen welke jaarlijks opzegbaar zal zijn
maar
met
vijf
opeenvolgende
stilzwijgende
verlengingen
zonder
wijziging
in voorwaarden behoudens opzeg door de verzekeraar zes maanden voor de vervaldag
Deze langere duurtijd is nodig om de investeringen zowel door de kandidaten als door
de aanbesteders, in middelen en personeel te recupereren, en aldus gerechtvaardigd door het feit dat de
aanbesteder niet enkel een verzekeringsdekking voorziet maar ook een belangrijke bijstand in het beheer
van de dossiers voornamelijk ook in risicopreventie en digitale ondersteuning door
de opdrachtnemers en tevens een doorgedreven vorming van het personeel van de aanbesteders voor
het gebruik ervan.
Deze investeringen in middelen en personeel zowel vanwege de opdrachtnemers als
van de aanbestedende overheid noodzaken een langere termijn om een optimaal globaal resultaat van
de opdracht te bereiken.
Er wordt voorgesteld
met onderhandeling.

de

opdracht

te

gunnen

Het bestuur beschikte bij het opstellen
niet over de exact benodigde hoeveelheden.

van

bij

wijze

van

de

de

lastvoorwaarden

mededingingsprocedure
voor

deze

opdracht

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Destelbergen
de procedure zal voeren en in naam van OCMW Destelbergen bij de gunning van de opdracht
zal optreden.
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.
Vormvereisten
//
Motivering
Deze overheidsopdracht wordt geplaatst bij mededingingsprocedure met onderhandeling.

Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het Exploitatiebudget van 2021 tem 2026,
op budgetcodes 6120100 / 011999; 6120150 / 011200; 6120160 / 011906; 6120999 / 011905; 6120999 /
090000; 6231005 / 011200; 6231006/ 011200
Interne communicatie
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Externe communicatie
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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 stemmen voor: Roger Lybeer, Martinne Plets
Voor de fractie SP.a stemmen voor: Etienne Balcaen, Eddy Van de Walle, Helena Verbeke
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. De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht
“Overheidsopdracht voor verzekeringen en aanverwante diensten”, opgesteld door de ontwerper, VOF
CARU, Rogierlaan 9 bus 4 te 8400 Oostende worden goedgekeurd. De raming bedraagt
€ 717.814,25 excl. btw of € 868.587,91 incl. 21% btw voor de totale periode van 60 maanden (inclusief
verlengingen).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij
met onderhandeling.

wijze van de

mededingingsprocedure

Artikel 3. Gemeente Destelbergen wordt gemandateerd om de procedure
en in naam van OCMW Destelbergen bij de gunning van de opdracht op te treden.

te

voeren

Artikel 4. In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee
verantwoordelijk
voor
alle
mogelijke
kosten
in
verhouding
tot
zijn
aandeel
in de opdracht.
Artikel 5. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Artikel 6. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Vrije tijd
Ontwikkelingssamenwerking
5. Goedkeuring toelagen ontwikkelingssamenwerking 2019
Schepen Vercruyssen (Open VLD) lilcht toe en vraagt de goedkeuring.
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Ik heb geen vraag, wel een korte beschouwing. Mijn fractie zal
sowieso voor stemmen. We zijn uiteraard een grote voorstander van solidariteit, ook in de wereld, en de
projecten die ons toegelicht zijn, zijn mooie en sterke projecten. Ten eerste denken we dat we de
hervorming van de adviesraden er niet toe mag leiden dat de GROS werking achteruit zou gaan. De
kwaliteit van de GROS werking bepaalt dat we een zeer goede ontwikkelingssamenwerking hebben. Ten
tweede heeft onze fractie de vraag om te onderzoeken bij evaluatie van het reglement of de verdeling van
de middelen kan herbekeken worden, ook in functie van de manier waarop organisaties draagvlak
ontwikkelen voor hun initiatief in de gemeente. Er is nu een 1 op 2 regeling waarbij grotere projecten van
de NGO’s de helft van de middelen krijgen dan de kleinere projecten. Dat is nogal arbitrair. Er is op dit
moment ook geen betere verdeelsleutel. We begrijpen ook dat de organisaties achter die verdeelsleutel
staan. We hebben begrepen dat voor het initiatief dat is voorgesteld ook een heel actieve fondsenwerving
is geweest in de gemeente. Dit is geen pleidooi om bijkomende fondsenwerving in de plaats van een
subsidie te laten treden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat een subsidie versterkend is ten aanzien van

initiatieven die ook leven bij de mensen in Destelbergen en Heusden. Het is een pleidooi om dat mee te
nemen, om dat aan het adviesforum voor te leggen. Hoe denken zij daarover?”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “We hebben deze week een eerste verkennend gesprek gehad
met de diensten omtrent de subsidiereglementen allerhande. Het is toch wel een heel groot kluwen, met
heel veel verschillende subsidies. We hebben toch de ambitie om daar vereenvoudiging in te brengen en
een aantal parameters in te voeren. Dat zal inderdaad iets zijn dat zeker in de adviesfora zal worden
besproken. Uw opmerking wordt dus zeker meegenomen.”
DE GEMEENTERAAD,
Bevoegdheid
Artikel 40 §1 en §2 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Juridisch kader
Gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2018 betreffende de goedkeuring van het subsidiereglement
ontwikkelingssamenwerking.
Gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2019 betreffende de goedkeuring van de toelagen 2019.
Advies van de commissie ontwikkelingssamenwerking van 20 januari 2020 betreffende de toekenning
van de subsidies ontwikkelingssamenwerking.
Feiten en context
2 organisaties dienden een aanvraag in voor een sensibiliseringssubsidie: 11.11.11-comité en Werkgroep
Pasparou.
11 organisaties dienden een aanvraag in voor een projectsubsidie. 4 organisaties zijn door DGOS als ngo
erkend: FOS, Solidagro, Trias en Wereldsolidariteit. 7 organisaties zijn niet door DGOS als ngo erkend:
Jesus Maestro, Kishor Nagar, Mama Kivu, Nuv-Hop, Red een kind, Rako België en Werkgroep Pasparou.
In 2018 werd met de 11.11.11-actie 19.637,08 euro opgehaald.
In 2019 is er 58.000 euro te verdelen volgens het subsidiereglement, waarvan 1.740 euro forfaitaire,
vaste subsidies aan de Plan International via vier Plan-kinderen (4x 360 euro), 11.11.11-comité (150
euro) en Oxfam Wereldwinkel Destelbergen-Heusden (150 euro).
Vormvereisten
Advies commissie ontwikkelingssamenwerking is vereist.
Motivering
Het advies van de commissie financiën en algemeen beleid dd. 20 januari 2020 wordt gevolgd: alle
subsidieaanvragen worden weerhouden.
Financiële aspecten
AR 6493000 en BI 016000
Interne communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst.
Externe communicatie
De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van dit besluit.
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 stemmen voor: Roger Lybeer, Martinne Plets
Voor de fractie SP.a stemmen voor: Etienne Balcaen, Eddy Van de Walle, Helena Verbeke
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun,
Laura Van Rentergem
Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Henriette Scheire

Enig artikel. De toelagen ontwikkelingssamenwerking worden uitbetaald als volgt:

Naam

Iban

Omschrijving
Toelage 2019 vaste toelage

11.11.11-comité
Oxfam Wereldwinkel
DestelbergenHeusden

BE49 8901 4415 5771

11.11.11

BE28 0010 5600 2220

11.11.11-comité

BE49 8901 4415 5771

Werkgroep Pasparou

BE66 9793 3898 9743

Toelage 2019 vaste toelage
Toelage 2019 1/3 11.11.11actie
Toelage 2019 sensibilisering
Toelage 2019 sensibilisering

FOS

BE16 0000 0000 7474

Toelage 2019

Jesus Maestro

BE13 0682 5024 1839

Kishor Nagar

BE19 0354 8191 2512

Mama Kivu
Nuv-Hop

AR

BI

Actie

Sectorcode Bedrag

6493000 016000 12.06.03

500

150

6493000 016000 12.06.03

500

150

6493000 016000 12.06.03

500

6545,69

6493000 016000 12.06.03

500

629,55

6493000 016000 12.06.03

500

352,28

6493000 016000 12.06.03

500

2707,36

Toelage 2019

6493000 016000 12.06.03

500

5414,72

Toelage 2019

6493000 016000 12.06.03

500

5414,72

BE28 9731 3612 8420

Toelage 2019

6493000 016000 12.06.03

500

5414,72

BE26 0018 2920 9529

Toelage 2019

6493000 016000 12.06.03

500

5414,72

Red een kind

BE58 7370 3190 6979

Toelage 2019

6493000 016000 12.06.03

500

5414,72

Rako België

BE09 7330 3376 8457

Toelage 2019

6493000 016000 12.06.03

500

5414,72

Solidagro

BE19 0012 1876 7412

Toelage 2019

6493000 016000 12.06.03

500

2707,36

Trias

BE04 7364 0233 3331

Toelage 2019

6493000 016000 12.06.03

500

2707,36

Wereldsolidariteit

BE09 7995 5004 4057

Toelage 2019

6493000 016000 12.06.03

500

2707,36

Werkgroep Pasparou

BE66 9793 3898 9743

Toelage 2019

6493000 016000 12.06.03

500

5414,72

BE82 8901 4414 5768

Ruimtelijke organisatie
Leefmilieu - handhaving
6. Aanpassing politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikels, 119, 119bis en 135, §2;
Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikels 2, 40 en 41;
Juridisch kader
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (hierna het Materialendecreet genoemd), inzonderheid afdeling 3 van hoofdstuk 3
huishoudelijke afvalstoffen, artikel 26 tot en met artikel 28;
Het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (hierna het VLAREMA
genoemd) en latere wijzigingen;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan
Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval;
Het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van
verpakkingsafval (hierna het Interregionaal Samenwerkingsakkoord verpakkingsafval genoemd);
Het besluit van de Interregionale verpakkingscommissie van 20 december 2018 tot erkenning van de vzw
Fostplus als organisme voor verpakkingsafval;
De beheersoverdracht met betrekking tot de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen,
verleend door de gemeente op 1 januari 1995 aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAGO;
De politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 21 januari 1999 en aangepast in zitting van 18 december 2013.

Feiten en context
Na de laatste aanpassing van de politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen op
18 december 2013, hebben zich meerdere wijzigingen voorgedaan m.b.t. de inzameling en het beheer
van huishoudelijke afvalstoffen, o.m. de omvorming van het containerpark naar recyclagepark, de
aanpassing van de sorteerregels voor onder meer GFT en PMD, de oprichting van sorteerpunten met
ondergrondse containers en de omschakeling van de variabele invulling van de afvalretributie voor
restafval en GFT via een gedifferentieerde tarificatie (“diftar”) op basis van het aantal aanbiedingen van
de afvalcontainers naar een diftar op basis van het aangeboden gewicht.
Vormvereisten
//
Motivering
De wijzigingen die er m.b.t. de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen geweest zijn na
de laatste aanpassing van de politieverordening op 18 december 2013, hebben tot gevolg dat de
gemeentelijke politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geactualiseerd en
aangepast moet worden.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Deze verordening moet bekend gemaakt worden overeenkomstig de artikels 286, 287 en 288 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Een afschrift van deze verordening wordt conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet dadelijk
toegezonden aan de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, aan de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een
afschrift worden toegezonden aan de lokale politie Regio Rhode en Schelde, IVAGO en de OVAM.
BESLUIT: Unaniem
Artikel 1. De Politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 21 januari 1999 en gewijzigd in zitting van 18 december 2013, wordt
aangepast als volgt:
•

“containerpark” wordt vervangen door “recyclagepark”

•

“Intercommunale” wordt vervangen door “IVAGO”

•

definiëring van “GFT-afval” onder artikel 1 d) wordt vervangen door volgende definitie:
“GFT-afval: organisch afval zoals onder meer aardappel- en fruitschillen, groenteresten,
doppen van noten, theebladeren, koffiedik en papieren filters (geen koffiepads), papier van
de keukenrol, mest van kleine niet-vleesetende huisdieren, verwelkte snijbloemen en
kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen van
onbehandeld hout, gemaaid gras, bladeren, onkruidresten, keukenafval en etensresten
(zowel dierlijk als plantaardig), vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen
zoals mosselschelpen en oesterschelpen), vaste zuivelproducten (bv. kaas); eieren,
eierschalen; mest van kleine huisdieren (bv. cavia, konijn)”.

•

definiëring van “Intercommunale” onder artikel 1 h) wordt vervangen door volgende
bepalingen:
“h. IVAGO: Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en
Omstreken, gesticht op 6 juni 1994 en goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Minister van
Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden d.d. 10 oktober
1994. Statuten verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1994 onder
N.940702-75”.

•

definiëring van “PMD-fractie” onder artikel 1 l) wordt vervangen door volgende definitie:
“fractie van het recycleerbaar huisvuil bestaande uit plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen (blikjes en conserven, aluminium schoteltjes en bakjes), deksels en

schroefdoppen en drankkartons, die selectief in een daartoe bestemde PMD-zak kan worden
aangeboden”.
•

definiëring van “restafval” onder artikel 1 o) wordt vervangen door volgende definitie:
“brandbaar huishoudelijk afval dat niet selectief kan aangeboden worden”.

•

De tekst van artikel 4 wordt vervangen door volgende bepalingen:
“Het is verboden volgende afvalstoffen aan te bieden bij een gemeentelijke inzameling :

•

o

gasflessen bestemd voor meermalig gebruik en/of andere ontplofbare voorwerpen;

o

munitie en ontplofbare stoffen;

o

krengen van dieren en slachtafval;

o

oude en vervallen geneesmiddelen;

o

bedrijfsafvalstoffen, andere dan de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen;

o

afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten, uitgezonderd op recyclageparken
toegankelijk voor de inwoners uit het werkingsgebied van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband”.

De tekst van artikel 6 wordt vervangen door volgende bepalingen:
“Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen (Veldwetboek en Vlarem II
hoofdstuk 6.11) is het verboden om het even welke huishoudelijke afvalstoffen te verbranden,
incl. biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten, zowel in open lucht als in
gebouwen”.

•

De tekst van artikel 16 wordt vervangen door volgende bepalingen:
“Het is verboden in de GFT-fractie andere organische afvalstoffen aan te bieden dan deze
hierna bepaald : aardappel- en fruitschillen, groenteresten, doppen van noten, theebladeren,
koffiedik en papieren filters (geen koffiepads), papier van de keukenrol, mest van kleine nietvleesetende huisdieren, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout,
haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen van onbehandeld hout, gemaaid gras, bladeren,
onkruidresten, keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig), vlees- en visresten,
schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen en oesterschelpen), vaste
zuivelproducten (bv. kaas); eieren, eierschalen; mest van kleine huisdieren (bv. cavia,
konijn)”.

•

De tekst van artikel 24 §1 wordt vervangen door volgende bepalingen:
“PMD kan worden aangeboden bij de huis-aan-huis inzameling op de dagen bepaald door de
Intercommunale en vermeld in de afvalkalender”.

•

“Hoofdstuk IX - Slotbepalingen” wordt hernummerd en wordt “Hoofdstuk X - Slotbepalingen”

•

”Nieuw hoofdstuk IX: “Gebruik van ondergrondse containers”.

•

Artikels 26, 27, 28 en 29 worden hernummerd en worden respectievelijk artikels 29, 30, 32 en
33

•

Nieuw artikel 26:
“In afwijking van de artikels 14 §1, 17 §1, 22 §1, 23 §1 en 24 §1 kunnen bewoners van een
woongelegenheid voor het aanbieden van restafval, gft, pmd, papier/karton en glas verplicht
worden om gebruik te maken van ondergrondse containers zoals omschreven in artikels 27
en 28 van dit reglement. In dat geval zijn de voorschriften in dit reglement die betrekking
hebben op te gebruiken recipiënten voor het aanbieden van deze fracties niet meer van
toepassing”.

•

Nieuw artikel 27:
Met het oog op het verplicht dan wel vrijwillig gebruik van ondergrondse containers voor afval
overeenkomstig artikel 4 worden al naargelang het geval volgende modules ter beschikking
gesteld:

a) een restinwerpzuil, enkel te gebruiken voor restafval zoals gedefinieerd in artikel 1 o., die
de mogelijkheid biedt om twee volumes afval aan te bieden: een volume van maximum 60
liter en een volume van maximum 30 liter;
b) een glasinwerpzuil, enkel te gebruiken voor de afvalsoort glas zoals gedefinieerd in artikel
1 e.;
c) een papierinwerpzuil, enkel te gebruiken voor de afvalsoort papier en karton zoals
gedefinieerd in artikel 1 k., die werkt volgens het ‘brievenbusprincipe’, met een inwerpopening
van 40 bij 10 cm;
d) een pmd-inwerpzuil, enkel te gebruiken voor pmd zoals gedefinieerd in artikel 1 l., die de
mogelijkheid biedt om een volume van maximum 30 liter aan te bieden;
e) een gft-inwerpzuil, enkel te gebruiken voor gft zoals gedefinieerd in artikel 1 d., die de
mogelijkheid biedt een volume van 10 liter aan te bieden.
•

Nieuw artikel 28:
§1. Alle ondergrondse containers kunnen slechts worden geopend door middel van een uniek
genummerde toegangskaart, die tevens de toegangskaart is voor de recyclageparken en te
verkrijgen is bij IVAGO.
§ 2. Het gebruik van sommige containers is gekoppeld aan de betaling van een specifiek
tarief dat kan verschillen al naar gelang de categorie van gebruikers waaraan de kaart is
toegewezen. In dat geval zal de container slechts kunnen worden geopend als er voldoende
krediet aanwezig is.

•

Nieuw artikel 30:
§1. Volgende afvalgerelateerde kleine vormen van overlast worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve sanctie overeenkomstig artikel 119bis van de Gemeentewet,
voor zover de wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of
verordeningen niet in andere straffen voorzien :
- het achterlaten van maximaal 2 zakken van 60 liter of gelijkaardig volume niet-gevaarlijk
huishoudelijk afval;
- het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in strijd met het politiereglement;
- het achterlaten van zwerfvuil (o.a. sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, wikkels en andere
lege verpakkingen);
- het aanbieden van afvalstoffen bij een gemeentelijke inzameling op een wijze die niet
overeenstemt met de bepalingen van deze politieverordening;
§2. Alle andere overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening worden bestraft
met politiestraffen, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen op dit
vlak geen andere straffen voorzien.

Artikel 2. De aangepaste politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen wordt van
toepassing vanaf 1 februari 2020.
Artikel 3. Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig de artikels 286, 287 en 288 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Een afschrift van deze verordening wordt toegezonden aan de Bestendige Deputatie van de provincie
Oost-Vlaanderen, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de
politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de lokale politie
Regio Rhode en Schelde, IVAGO en de OVAM.

MONDELINGE VRAGEN
Raadslid Lybeer (Groen) zegt: “Ik heb een vraag die ook al via de mobiliteitscommissie gepasseerd is
maar toch actueel blijft in onze gemeente. Het gaat over de afrit van de R4, langs de
Dendermondesteenweg. Er is een artikel over verschenen in De Standaard. Dat artikel trekt de aandacht
op de problematiek die daar ontstaan is voor fietsers. Wat is de stand van zaken? Wat gaat onze
gemeente daar aan doen? Welke contacten zijn al gelegd?”

Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “Maandelijks krijg ik fanmail van de mensen langs de afrit van de
R4. Die stuur ik onverwijld door naar onze contactpersoon bij AWV. Ik blijf verder aandringen op een
verkeersveilige oplossing. Het is zelfs al zo ver gekomen dat die mensen naar hier zijn gekomen
afgelopen najaar. Ze hebben een aantal voorstellen gedaan. Die voorstellen zijn besproken met de
technische dienst en worden nu verder uitgewerkt.”
Raadslid Lybeer (Groen) zegt: “Het is natuurlijk een samenwerking met AWV maar kan de gemeente
zelfs iets doen?”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “Het is een gewestwerk natuurlijk.”
Raadslid Lybeer (Groen) zegt: “Het is dus lobbywerk?”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “Het is lobbywerk, inderdaad. Ik blijf mijn uiterste best doen.
Morgen heb ik bijvoorbeeld een afspraak met de dame van de vervoerregioraad. Die dame zit in
hetzelfde gebouw. Ik zal eens met een doos pralinen langsgaan.”
Raadslid Stevens (CD&V) zegt: “Dezelfde problemen doen zich eigenlijk voor in Heusden. Dat is net
dezelfde situatie en misschien nog met minder zicht.”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “Die situaties zijn allebei aan bod gekomen tijdens onze
vergadering in het najaar. We hebben er bewust nog niet over gecommuniceerd. Beide initiatieven zijn
nog onduidelijk. We hebben verduidelijking gevraagd. In maart zal er een nieuwe vergadering zijn, samen
met de technische dienst.”
Raadslid Scheire (Vlaams Belang) zegt: “Vorige gemeenteraad is aardappelhuisje in de Groenstraat aan
bod gekomen. Mag ik vragen of hiervoor al stappen ondernomen zijn.”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “Ik zal het meenemen.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “De hoek van de Haenhoutstraat en de Groenstraat.”

Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Schepen De Sutter, in de vorige gemeenteraad had u gezegd dat u ons
de meetmethodiek ging bezorgen, dit hebben we tot op heden nog niet ontvangen.”
Schepen De Sutter (N-VA) zegt: “U mag mij daar terecht aan herinneren.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Ik heb misschien nog een suggestie in verband met de afritten en het
AWV. We hebben natuurlijk redelijk wat dossiers bij AWV en een aantal zaken die we daar permanent
proberen aan te kaarten, bijvoorbeeld i.v.m. de geluidsoverlast en de fietspaden langs de gewestwegen.
Er is recent nog een dossier in de mobiliteitscommissie besproken. Zou het geen suggestie kunnen zijn
om het AWV eens uit te nodigen voor een mobiliteitscommissie waarbij die dossiers worden gebundeld
op de agenda? Zo kunnen ze toelichten wat hun planning daarrond is en wat ze willen realiseren. Dit is
geen verwijt maar we krijgen steeds hetzelfde antwoord. Een heel concrete timing zien we eigenlijk nooit
en er verandert weinig. Collega Lybeer haalt het terecht aan. Er is daar een schrijnend ongeval gebeurd,
gelukkig met goede afloop. Het had natuurlijk veel slechter kunnen aflopen. Een fietser is opgeschept
door een automobilist die de fietser niet gezien had. Dat is een confronterende situatie. Mijn voorstel is
dus om alle AWV dossiers te bundelen, daar een specifieke commissie rond te organiseren en AWV daar
heel expliciet voor uit te nodigen.”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “Ja.”
Raadslid Lebrun (CD&V) zegt: “Ik zou hier ook graag de fietsersbond voor uitgenodigd zien.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Terecht.”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Natuurlijk, als je AWV en de Fietsersbond samen hebt, heb je
onmiddellijk de klemtoon op fietsen, terwijl misschien eerst het totaalplaatje moet worden bekeken. Maar
het is een goed voorstel.”

Raadslid Van Hende (N-VA) zegt: “Niets verkeerd natuurlijk maar ik denk dat we heel erg uit onze pijp
zullen moeten komen om het AWV uit hun ivoren toren te krijgen. Later kunnen we, naargelang hun
concrete voorstellen, de Fietsersbond daarbij betrekken.”
Raadslid Lebrun (CD&V) zegt: “Maar zij kunnen ook goede voorstellen hebben.”
Raadslid Van Hende (N-VA) zegt: “Persoonlijk zou ik de twee groepen niet samen op een vergadering
zetten. Liefst AWV eerst en dat zou al een unicum zijn. Zo herinner ik het me van de vorige
mobiliteitscommissie.”
Raadslid Stevens (CD&V) zegt: “Ik weet niet of u zich herinnert wat u gedaan heeft op 10 juli vorig jaar.
Toen is er een plechtige opening geweest van de carpoolparking en de vrachtwagenparking. Ik was daar
dit weekend...”
Burgemeester Sierens (Open VLD) zegt: “Neen, de vrachtwagenparking mocht nog niet open toen.”
Raadslid Stevens (CD&V) zegt: “Wel, ik was na 7 maanden echt verheugd te zien dat er een trailer op de
parking stond. Na 7 maanden pas. Hoe gaat dat verder gaan?”
Schepen Vercruyssen (Open VLD) zegt: “Zoals u weet hebben we op dit moment nog geen
mobiliteitsambtenaar. Als die in dienst treedt, gaan we een vrachtwagenreglement uitvaardigen. Nu
hebben we natuurlijk geen been om op te staan en kunnen we vrachtwagenbestuurders niet opleggen om
buiten de bebouwde kom te parkeren.”
Raadslid Stevens (CD&V) zegt: “Het kan nog een jaar duren vooraleer er een mobiliteitsambtenaar is. Ik
denk dat u daar toch echt werk moet van maken. Op de carpoolparking staan er auto’s. Op de
vrachtwagenparking staat er 1 trailer, sinds dit weekend. Daar moet dringend werk van gemaakt worden.
We maken ons belachelijk op die manier.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Ik vind het digitale ondersteuningsprogramma dat ons aangeboden is echt
super. Om 19u00 uur was daarover een uiteenzetting. Ik kon er jammer genoeg niet bij zijn. Wat is de
volgende stap? Gaan de stukken van het dossier nu ook gedigitaliseerd worden? Nu gaat het enkel over
de agenda en de uitgewerkte punten.”
Voorzitter D’Haene (Open VLD) zegt: “Plus de bijlagen.”
Raadslid Torcq (CD&V) zegt: “Dan heb ik dat gemist.
Algemeen directeur Deryckere zegt: “We zullen er straks samen eens door gaan.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Ik kon er ook niet bij zijn maar is het de bedoeling om daar ook een
archieffunctie in te steken? Of zit dat erin? Daarmee bedoel ik ook een zoekfunctie.”
Algemeen directeur Deryckere zegt: “De afspraak met alle raadsleden is dat elke feedback snel zou
opgenomen worden en we dat zo goed als mogelijk in uitvoering brengen. We gaan wel de aanpassingen
bundelen. We hebben al een aantal opmerkingen opgenomen. De archieffunctie gaan we uitbreiden tot
een volledige legislatuur. Het enige nadeel is dan wel dat je een volledige lijst zal krijgen van alle
gemeenteraden. Er was ook een opmerking binnengekomen rond een template die moet aangepast
worden. De vergaderingen van het schepencollege zijn momenteel nog niet via die weg te bereiken.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “En zal dat de bedoeling zijn?”
Algemeen directeur Deryckere zegt: “De bedoeling zou zijn dat we evolueren naar een extranet/intranet,
waar we dergelijke zaken kunnen op posten. Hetgeen we hier doen, is een koppeling leggen met het
notulenbeheersysteem. Daar hebben we in feite geen werk aan. Het is een kwestie van te publiceren wat
we voorbereiden. Het gaat om een koppeling van de administratie en de backoffice met jullie. Het archief
en online werkplatform zit er aan te komen. We zouden dat graag combineren met een extranet/intranet,
waarbij we ook de interne communicatie ontsluiten naar jullie toe.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Vroeger hadden we een intranet”

Algemeen directeur Deryckere zegt: “Ik ga eerlijk toegeven dat wij nog geen intranet hebben.”
Raadslid Ongena (CD&V) zegt: “Jawel toch, wij hadden vroeger toegang tot een intranet voor alle
vergaderingen.”
Algemeen directeur Deryckere zegt: “Dat was oude technologie – dezelfde als de oude website. Dat
hebben we moeten stopzetten. We kunnen natuurlijk binnen die webomgeving aan de slag gaan maar we
zouden willen gaan naar een platform, waarbinnen we meer kunnen samenwerken, waarbij we een
combinatie kunnen maken van interne communicatie die ook ontsloten wordt naar jullie. Dat zit nog in
volle ontwerp. Toevallig hebben we daarrond vandaag een opstartvergadering gehad. Momenteel zal er
nog gewerkt worden met het systeem van doormailen van de besluiten van het college.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Omdat Destelbergen-Heusden geen eigen zwembad heeft, pleit
onze fractie al heel lang voor een derdebetalersregeling in de zwembaden van de ons omringende
gemeenten. We hebben het concreet over Rozebroeken in Gent, de Wallen in Merelbeke en de Warande
in Wetteren. Via de pers en via Facebook hebben we kunnen vaststellen dat, zonder dat de
gemeenteraad daarvan op de hoogte was, er een regeling is getroffen met de stad Gent om de inwoners
van Destelbergen en Heusden aan dezelfde voorwaarden te laten zwemmen in de Rozebroeken als
Gentenaars. We zijn daar uiteraard heel tevreden over. Het is altijd bijzonder leuk als de meerderheid
spontaan ook ons programma uitvoert. Bovendien is het ook goed dat er wordt ingespeeld op de terechte
vraag van inwoners die al een tijdje over klagen over de verschillende tarieven. We vinden het eigenlijk
raar dat het zo lang heeft moeten duren om dit te realiseren. In ieder geval positief maar toch een aantal
vragen. Wij vragen ons af of daarrond een samenwerkingsovereenkomst bestaat met de stad of met
Farys, de zwembadbeheerder. Waarom is daar geen samenwerkingsovereenkomst rond neergelegd in
de gemeenteraad? Dat is toch een beetje merkwaardig. Kunnen we de modaliteiten van die
samenwerking toch ergens raadplegen? Is die regeling ook toepasbaar voor andere Gentse
zwembaden? Welk budget wordt daarvoor voorzien voor de gemeenten? En wat voor ons natuurlijk ook
niet onbelangrijk is, is dat Heusdenaars redelijk wat gebruik maken van de zwembaden in Wetteren en
Merelbeke. Heusden ligt toch iets verder weg van Sint-Amandsberg. Daar zit nu een verschillende
tariefformule op, wat natuurlijk tot wat ongelijkheid leidt tussen de inwoners. Sowieso is het zwemwater in
Gent al druk gebruikt. Ik kan me inbeelden dat er wel vraag is naar spreiding. Vanwaar dus de keuze
specifiek voor Rozebroeken? Waarom enkel Rozebroeken? Wordt er ook voor Merelbeke en Wetteren zo
een derdebetalersysteem overwogen?”
Schepen Demeyer (Open VLD) zegt: “We hebben ook onderhandeld met Merelbeke maar die wilden niet
weten in ons verhaal. Daar staan we dus machteloos. Op basis van historische bezoekerscijfers is er nu
7.000 euro voorzien in de meerjarenplanning. Ik ging er van uit dat gemeenteraadsleden dat zouden
hebben opgemerkt en daarover vragen zouden stellen. We hebben dat onderhandeld met kabinet van
schepen Sophie Bracke, met de sportdienst van Gent en met LAGO zelf. We zijn tot een overeenkomst
gekomen dat we een derdebetalersprincipe hanteren. We gaan als gemeente het verschil dus bijdragen.
Die 7.000 euro is gebaseerd op historische bezoekerscijfers, rekening houdend met een marge.
Natuurlijk kunnen we niet uitsluiten dat door dit initiatief nog meer mensen van het zwembad gebruik
zouden willen maken. Dan kunnen we dat alleen maar toejuichen natuurlijk. Dat zou betekenen dat ze
meer aan sport doen. We gaan dan natuurlijk iets meer moeten bijdragen. Dat is de implicatie die we als
gemeente moeten dragen. Wat betreft de overeenkomst. Dat is een tariefreglement dat goedgekeurd is in
Gent, waarin wij als gemeente zijn opgenomen. De sportdienst is nu nog bezig met de schriftelijke
vastlegging van de afspraak dat de identiteitscontrole wel degelijk gebeurt en het feit dat we maandelijks
een rapportering zullen ontvangen zodat we de bedragen kunnen controleren. We gaan dat binnenkort
ook laten valideren door de gemeente.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Ik begrijp dus goed dat het de intentie is om dit te financieren vanuit
een soort open envelop? Als die 7.000 euro niet volstaat, omdat er bijvoorbeeld veel meer zwemmers
zijn, gaat de gemeente dat betalen?”
Schepen Demeyer (Open VLD) zegt: “Inderdaad, dan moet via een budgetwijziging extra budget voorzien
worden. We hebben nu al een bepaalde marge genomen omdat we er van uit gaan dat er meer mensen
zullen gaan zwemmen omdat ze op de hoogte zijn van de regeling maar voor hetzelfde geld gaan er 3
keer zoveel mensen zwemmen nu.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “En kunnen die schriftelijke modaliteiten die nog vastgelegd worden
ook overgemaakt worden?”

Schepen Demeyer (Open VLD) zegt: “Absoluut.”
Raadslid Van de Walle (Sp.a) zegt: “Dankuwel. Het is in ieder geval een mooi initiatief.”
Raadslid Lybeer (Groen) zegt: “Ik herinner me uit gesprekken van vroeger dat dit niet alleen geldt voor
Rozebroeken, maar voor alle Gentse zwembaden. Vroeger was dat in ieder geval een voorwaarde van
de stad Gent.”
Schepen Demeyer (Open VLD) zegt: “De overeenkomst nu is enkel voor LAGO. Wat betreft de
jaarabonnementen is het zo dat die in alle Gentse zwembaden kunnen gebruikt worden. Er zijn maar
weinig mensen die dat weten.”
Raadslid Van de Walle (Sp.A) zegt: “In die zin is het misschien toch belangrijk dat die afspraken duidelijk
op papier komen. Ik zou er toch voor willen pleiten om dat helder op papier te zetten en desnoods hier ter
goedkeuring voor te leggen. Daarvoor zijn we er ook.”
Schepen Demeyer (Open VLD) zegt: “We hebben vanuit het college die opdracht gegeven aan de
administratie. Ik denk dat ze dat nu aan het finaliseren zijn. We hebben de praktische afspraken
voorgelegd gekregen in draft. Dat zal heel binnenkort door beide partijen ondertekend worden.”
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