Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 06/04/2017
OPENBARE ZITTING
1.a. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : 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
De Raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel
25 e.v.;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 13 oktober 2016 betreffende Goedkeuring van de oprichting van
een overlegorgaan in het kader van de studie, organisatie en promotie van ondersteunende diensten
(artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking) en
aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;
Overwegende dat de gemeenteraad de oprichting van een dienstverlenende vereniging overweegt en
daartoe de oprichting van een overlegorgaan heeft goedgekeurd in de zin van artikel 25, 1ste lid van het
decreet houdende intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger heeft
aangeduid in dat overlegorgaan;
Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende
intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking waarin de
volgende documenten opgenomen zijn:
 een grondige motiveringsnota
 een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van
de dienstverlenende vereniging
 een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering
 een ontwerp van statuten
Besluit:
Art. 1 : De goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging
TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel
Art. 2 : In te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 van de statuten zijn opgenomen
Art. 3 : Afschrift van dit besluit over te maken aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent
Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.

1.b. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring statutenwijziging Interwaas
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013;
Gelet op het voorstel tot statutenwijziging dat door Interwaas aan de gemeente werd overgemaakt met
aangetekende brief van 28 februari 2017;
Overwegende dat de gemeenteraad deze statutenwijziging dient goed te keuren;
Besluit:
Art. 1 : De voorgestelde statutenwijziging van Interwaas, zoals in bijlage toegevoegd aan dit besluit, goed te
keuren.
Art. 2 : Een afschrift van deze beslissing over te maken aan Interwaas.
Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.

1.c. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring agenda en mandatering voor de
Algemene Vergadering van IGS-SLP
De Raad,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals laatst gewijzigd
bij decreet van 18 januari 2013, artikel 44, 3°;
Gelet op het ministerieel besluit houdende goedkeuring van de oprichting van de dienstverlenende
vereniging “Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark” (IGS-SLP) van 10 oktober
2008;
Gelet op de statuten van IGS Schelde-Landschapspark;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013, waarbij dhr. Guido De Cock werd aangeduid als
vertegenwoordiger voor de gemeente;
Gelet op de uitnodiging voor de Algemene Vergadering van IGS Schelde-Landschapspark op 7 juni 2017 in
het Landhuis te Bornem om 20.00u, dit per aangetekende brief ingekomen dd. 20 maart 2017;
Overwegende dat volgens artikel 21 § 3 de bijeenroeping van de AV die zal gehouden worden op 7 juni
2017 om 20h00 in ‘Het Landhuis’ te Bornem rechtsgeldig is; dat deze AV overeenkomstig het bepaalde in
artikel 22§5 van de statuten zal kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezige afgevaardigden
van de deelnemers ten minste de gewone meerderheid van de stemrechten vertegenwoordigen;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de
Algemene Vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Besluit:
Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de hierna vermelde agenda van de Algemene Vergadering van IGS
Schelde-Landschapspark dd. 7 juni 2017:
1. toelichting en goedkeuring jaarverslag 2016
2. bespreking van de jaarrekening, verslag van de revisor en
goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016
3. kwijting van de bestuurders
4. kwijting van de commissaris
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van IGS
Schelde-Landschapspark op 7 juni 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in artikel 1.
Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4 : Deze beslissing over te maken aan het Secretariaat Schelde-Landschapspark, ‘Kasteel van
Brasschaet’, Gemeentepark 5, bus 2, te 2930 Brasschaat.
Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.

2. Gemeentefinanciën : Aktename rapport financieel beheerder 2017-1
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42 §2;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 165 en 166;
Overwegende dat het rapport van de financieel beheerder als bijlage aan dit besluit wordt toegevoegd;
Besluit:
Art. 1 : De gemeenteraad neemt akte van het rapport van de financieel beheerder 2017-1.
Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.

3. Toelagen : Aanpassing subsidiereglement jeugdinfrastructuur
De Raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2011 houdende Jeugd : vaststelling gemeentelijk
subsidiereglement voor plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, meer in het bijzonder Hoofdstuk 5 – artikelen 42
tot en met 51;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2011 houdende Toelagen : aanpassing
subsidiereglement buitensportaccommodatie;
Overwegende dat het gemeentebestuur het wenselijk acht de modaliteiten voor het bekomen van
voornoemde gelijkaardige subsidies zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat voor de reeds goedgekeurde projecten in het kader van het huidig subsidiereglement in
een overgangsregeling moet worden voorzien;
Gelet op het advies van de jeugdraad;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:
Het gemeentelijk subsidiereglement op het bouwen, aanpassen, uitbreiden en onderhouden van
Waasmunsterse jeugdinfrastructuur en aankoop van meubilair en materieel vast te stellen als volgt :
1. Definities :
Art. 1 : Voor toepassing van dit reglement wordt verstaan onder het woord :
GEMEENTE : het gemeentebestuur van Waasmunster
JEUGD : kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar
JEUGDWERKINITIATIEF : elk initiatief gericht op de socio-culturele vorming en/of de vrijetijdsbesteding
van alle inwoners van Waasmunster jonger dan 30 jaar uitgezonderd de jongerenwerking van :
- sportverenigingen,
- politieke partijen,
- erkende religies,
- religieuze en levensbeschouwelijke verenigingen
- onderwijsinstellingen
TOELAGE : de door de gemeente verstrekte financiële steun
JEUGDVERENIGING : het plaatselijk jeugdwerkinitiatief dat voldoet aan volgende voorwaarden :
* opgericht zijn door een privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk;
* een actieve werking van minimum 1 werkjaar kunnen aantonen;
* het jeugdwerkinitiatief heeft zijn zetel in Waasmunster
* het merendeel van de activiteiten vindt plaats in Waasmunster.
* erkend zijn als jeugdvereniging door het College van burgemeester en Schepenen
INFRASTRUCTUUR : alle onroerende goederen (gebouwen, terreinen, goederen onroerend door
bestemming,…) dienstig voor de werking van de jeugdvereniging
MATERIEEL : alle roerende goederen dienstig voor de werking van de jeugdvereniging met uitzondering
van verbruiksgoederen en goederen met een geringe waarde.
ONDERHOUD : alle vormen van structureel onderhoud en grote herstellingen aan infrastructuur zoals
hierna opgesomd :
 Alle herstellingen gekend als eigenaarsonderhoud
 Herstellen en vervangen van leidingen, kranen, aansluitpunten, tellers en meters, zekeringskasten,
verwarmingselementen
 Herstellen en vervangen van individuele ramen of deuren
 Herstellen en vervangen van hang- en sluitwerk
 Herstellen van daken
 Vervangen van gebroken of gebarsten ruiten
In geval van twijfel beslist het College van Burgemeester en Schepenen of bepaalde werken als gewoon
dan wel als structureel onderhoud worden beschouwd.
2. Algemene bepalingen
Art. 2 : Binnen de perken van het budget verstrekt de gemeente toelagen aan Waasmunsterse
jeugdverenigingen die nieuwe infrastructuur wensen te bouwen, hun infrastructuur wensen aan te passen of
uit te breiden, onderhoud aan hun infrastructuur wensen uit te voeren of die meubilair of materieel wensen
aan te kopen.
Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen beslist in uitvoering van dit reglement over:
* de erkenning van de plaatselijke jeugdverenigingen die voor subsidiëring in aanmerking komen
* de vaststelling en de toekenning van de gemeentelijke subsidies aan jeugdverenigingen.
Art. 4 : Het College van Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een beslissing te nemen in verband
met de erkenning als plaatselijke jeugdvereniging en de toekenning van een subsidie aan een
jeugdvereniging, het advies in van de gemeentelijke jeugdraad.
3. Toelage voor bouw-, verbouw- en aanpassingswerken aan jeugdinfrastructuur
Art. 5 : De Waasmunsterse jeugdvereniging die bouw-, verbouw- of aanpassingswerken aan zijn
infrastructuur uitvoert, komt in aanmerking voor een toelage indien zij voldoet aan navolgende
voorwaarden:
1) de jeugdvereniging is gedurende minstens 5 jaar erkend
2.) de jeugdvereniging treedt op als bouwheer
3.) de kost van de werken bedraagt minstens 1000 euro
4.) de jeugdvereniging heeft de beschikking over de infrastructuur gedurende een termijn die op het
ogenblik van de subsidie-aanvraag niet minder mag bedragen dan negen jaar. De jeugdvereniging dient in
eerste instantie aan te tonen dat zij gedurende deze termijn over de infrastructuur kan beschikken door
voorlegging van een contract dat voldoende waarborgen biedt van rechtszekerheid. De jeugdvereniging
dient in het bijzonder aan te tonen dat zij gedurende deze termijn van 9 jaar niet kan worden verplicht om
de infrastructuur te verlaten en dat zij van de eigenaar van de infrastructuur de toelating heeft om er
constructies te (laten) plaatsen en/of de bestaande infrastructuur te verbouwen.

In afwijking hiervan dient de jeugdvereniging die gebruik maakt van infrastructuur eigendom van de
gemeente op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurde gebruiksovereenkomst, niet aan te tonen
dat zij gedurende een termijn van 9 jaar de beschikking heeft over de infrastructuur. De jeugdvereniging
dient wel over een door de gemeente verleend bouwrecht te beschikken en moet haar bestaande
infrastructuur kosteloos overdragen aan de gemeente.
5.) De jeugdvereniging dient zich er toe te verbinden dat, indien zij binnen de periode van 9 jaar na het
verkrijgen van de toelage geen werking meer heeft of ophoudt te bestaan, de infrastructuur gedurende de
resterende tijd van voornoemde periode automatisch ter beschikking wordt gesteld van andere plaatselijke
jeugdverenigingen. De jeugdvereniging moet hiertoe de nodige verbintenissen afdwingen van de eigenaar
van de infrastructuur.
4. Toelage voor onderhoudswerken aan jeugdinfrastructuur
Art. 6 : De Waasmunsterse jeugdvereniging die onderhoudswerken aan zijn infrastructuur uitvoert komt in
aanmerking voor een toelage indien zij voldoet aan navolgende voorwaarden :
1) de jeugdvereniging is gedurende minstens 5 jaar erkend
2.) de jeugdvereniging treedt op als bouwheer
3.) de kost van de werken bedraagt minstens 200 euro
5. Toelage voor meubilair en materieel
Art. 7 : De Waasmunsterse jeugdvereniging die haar infrastructuur inricht en/of meubilair of materieel
aankoopt, komt in aanmerking voor de toekenning van een tussenkomst in de kosten van de aankoopprijs
indien deze minstens 200 euro bedraagt.
6. Aanvraag en toekenningsprocedure
Art. 8 : De Waasmunsterse jeugdvereniging die aanspraak wenst te maken op een toelage moet hiertoe
een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Deze aanvraag dient te gebeuren
vóór de aanvang van de werken of de aankoop van het materieel. Het aanvraagformulier is te bekomen bij
de gemeentelijke jeugddienst
Art. 9 : Het subsidiedossier bevat volgende documenten:
1.) Voor de toelage vermeld in art.5 :
a. summiere beschrijving van de bouw-, verbouwings- en/of aanpassingswerken met een gedetailleerde
raming van de kostprijs eventueel gespreid over verschillende werkjaren;
b. eventueel een afschrift van de verleende bouwvergunning;
c. bewijsstukken waarmee wordt gestaafd dat de jeugdvereniging voldoet aan de voorwaarden opgesomd
in art. 5
2.) Voor de toelage vermeld in art. 6 :
a. summiere beschrijving van de onderhoudswerken met een gedetailleerde raming van de kostprijs
eventueel gespreid over verschillende werkjaren;
b. eventueel een afschrift van de verleende bouwvergunning;
c. bewijsstukken waarmee wordt gestaafd dat de jeugdvereniging voldoet aan de voorwaarden opgesomd
in art. 6
3.) Voor de toelage vermeld in art. 7. :
Summiere beschrijving van de inrichtingswerken, het meubilair of materieel met een gedetailleerde raming
van de kostprijs eventueel gespreid over verschillende werkjaren of omschrijving van het aan te kopen
materieel met kostprijsraming
Art. 10 : Elke aanvraag wordt onderzocht, rekening houdend met het advies van de Gemeentelijke
Jeugdraad. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist of de aanvraag al dan niet, geheel of
gedeeltelijk, of mits het vervullen van bijkomende voorwaarden in aanmerking zal worden genomen voor
het bekomen van de toelage. De jeugdvereniging wordt hiervan in kennis gesteld.
Art. 11 : Aan de jeugdvereniging van wie de aanvraag positief wordt beoordeeld, wordt een verslagformulier
opgestuurd. Op dit formulier dient de vereniging de exacte werken en kosten op te geven die zij voor
subsidiëring in aanmerking willen laten komen.
Enkel betalingsbewijzen op naam van de vereniging komen in aanmerking voor de berekening van de
toelage. De uitgaven, die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, zullen niet in aanmerking worden
genomen voor de berekening van de toelage.
De toelage wordt vastgesteld aan de hand van de betalingsbewijzen (onkostennota's, facturen e.d.) en
wordt toegekend per burgerlijk jaar.
Art. 12 : De jeugdvereniging aanvaardt automatisch de controle op de verstrekte gegevens en werken. Het
niet naleven van deze voorwaarde doet het recht op toelage verliezen.
Art. 13 : In afwijking van art 5 en 6 kan de Waasmunsterse jeugdvereniging ervoor opteren bouw-,
aanpassings-, uitbreidings- of onderhoudswerken door de gemeente te laten uitvoeren. De kosten
verbonden aan deze werken worden ,in toepassing van art. 14 §2., in mindering gebracht van het maximum
subsidiebedrag van 175.000 euro over een voortschrijdende periode van 10 jaar
Art. 14 : De toelage bedraagt :
§1.) 50% van de kostprijs van de inrichtingswerken of het aangekocht meubilair en materieel vermeld in
art.7

§2.) 100% van de kostprijs van de uitgevoerde bouw-, uitbreidings-, aanpassings- of onderhoudswerken
aan de jeugdinfrastructuur vermeld in art. 5 en art. 6 met een maximum van 175 000 euro over een
voortschrijdende periode van 10 jaar. Van dit maximumbedrag worden de kosten van de werken die
gedurende de voortschrijdende periode van 10 jaar door het gemeentebestuur aan de infrastructuur werden
uitgevoerd in mindering gebracht.
Art. 15 : De jeugdvereniging bevestigt schriftelijk het beëindigen van de werken aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
7. Overgangsbepalingen
Art. 16 : Dit reglement vervangt Hoofdstuk 5 – artikelen 42 tot en met 51 van het gemeentelijk
subsidiereglement voor plaatselijke jeugdwerkinitiatieven zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van
22 december 2011
Art. 17 : Facturen met facturatiedatum vóór 1 januari 2017 voor bouw, aanpassing of uitbreiding van
Waasmunsterse jeugdinfrastructuur en voor de aankoop van meubilair en materieel waarvan de aanvraag
in toepassing van artikelen 45 en 46 van het subsidiereglement van 22 december 2011 reeds vóór 1 januari
2017 was goedgekeurd worden nog gesubsidieerd op basis van het subsidiereglement van 22 december
2011.
Facturen met facturatiedatum na 1 januari 2017 worden gesubsidieerd op basis van huidig reglement.
8. Slotbepalingen.
Art. 18 : De uitbetaling van (een schijf van ) de financiële toelage, gebeurt telkens binnen de 30 dagen na
goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit gebeurt op bevel van het College van
Burgemeester en Schepenen, door overschrijving op de post- of bankrekening van de jeugdvereniging.
Alle betwistingen in verband met de toekenning of uitbetaling van de toelage worden geregeld door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 19 : Indien blijkt dat door de plaatselijke jeugdvereniging onjuiste gegevens werden verstrekt, of indien
de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd kan het College van Burgemeester en
Schepenen, de op grond van dit reglement toegekende subsidies, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van
de betrokken jeugdvereniging.
Art. 20 : Dit reglement treedt in werking vanaf de dag dat dit reglement is goedgekeurd in de gemeenteraad.
Art. 21 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.

4. Patrimonium : Definitieve vaststelling gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 13 tussen de Lange
Beulestraat, spoorlijn 59 en de percelen kadastraal gekend 1e afdeling Sectie A nr 375/B2 en 155X
De Raad,
Gelet op de wet op de buurtwegen dd.10/04/1841, gewijzigd door de wetten van 20/05/1863 en 09/05/1948;
Gelet op het provinciaal reglement op de buurtwegen dd. 28/10/1976;
Gelet op de buurtwegenwet zoals gewijzigd door het decreet dd. 04/04/2014;
Overwegende dat het de verlaten wegbedding tussen het huidige tracé van de Lange Beulestraat en
spoorlijn 59 in praktijk niet meer wordt gebruikt omdat het na een 40-tal meter doodloopt op spoorlijn 59;
Overwegende dat dit perceel verlaten wegbedding in de atlas der buurtwegen is vermeld als deel van weg
13 (Beatestraat);
Overwegende dat voornoemd verlaten weggedeelte niet wordt gebruikt voor openbaar nut en er in de
toekomst ook geen plannen zijn om dit voor openbaar nut of de werking van de gemeentelijke diensten te
gebruiken;
Overwegende dat dit stuk buurtweg geen enkele meerwaarde heeft voor traag wegverkeer of de aanleg van
bovenlokale fietspaden;
Overwegende dat het bijgevolg, in het kader van het goed beheer van het gemeentelijk patrimonium,
aangewezen is deze grond te verkopen;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 22/02/2016 houdende
aanstelling landmeter-expert Willy Durinck voor het opmaken van een schattingsverslag en opmetingsplan
met afpaling van het stukje verlaten wegbedding van buurtweg 13 gelegen tussen de Lange Beulestraat ,
spoorlijn 59 en de percelen kadastraal gekend sectie A nummers 155X en 375B2;
Gelet op het opmetingsplan dd. 10/05/2016 opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck te
Waasmunster;
Gelet op het schattingsverslag dd. 16/05/2016 opgesteld door landmeter-expert Willy Durinck te
Waasmunster;
Gelet op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen waarop het af te schaffen gedeelte in rode kleur is
aangeduid;
Overwegende dat het gedeelte van buurtweg 13 moet worden afgeschaft en de verlaten wegbedding moet
gedesaffecteerd worden uit het openbaar domein voor het kan verkocht worden;

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 09/01/2017 om de
gemeenteraad voor te stellen voormeld gedeelte van buurtweg 13 af te schaffen met oog op de verkoop
ervan;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26/01/2017 houdende Openbare wegenis : voorlopige vaststelling
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 13 tussen de Lange Beulestraat ,spoorlijn 59 en de percelen
kadastraal gekend 1e afdeling Sectie A nr 375/B2 en 155X zoals in geel aangeduid op het opmetingsplan
opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck dd. 10/05/2016;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van afschaffing dient te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen nadat de gemeenteraad de afschaffing
voorlopig heeft vastgesteld;
Gelet op het feit dat tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 24/02/2017 tot en met
27/03/2017 om 12.00u er geen bezwaren werden ingediend;
Overwegende dat de gemeenteraad binnen de 60 dagen na het einde van het openbaar onderzoek
definitief een uitspraak moet doen over het af te schaffen tracé van de desbetreffende weg en dit definitief
moet vaststellen;
Overwegende dat bijgevolg wordt voorgesteld om de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 13 tussen de
Lange Beulestraat ,spoorlijn 59 en de percelen kadastraal gekend 1e afdeling Sectie A nr 375/B2 en 155X
gelegen te Waasmunster definitief goed te keuren;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen
Besluit:
Art. 1 : Het af te schaffen gedeelte van buurtweg 13 – Beatestraat op het perceel gelegen tussen de Lange
Beulestraat , spoorlijn 59 en de percelen kadastraal gekend sectie A nummers 155X en 375B2 zoals
aangeduid in rode kleur op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen, definitief vast te stellen.
Art. 2 : Aan de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor te stellen het gedeelte van
buurtweg 13 – Beatestraat op het perceel gelegen tussen de Lange Beulestraat , spoorlijn 59 en de
percelen kadastraal gekend sectie A nummers 155X en 375B2 zoals aangeduid in rode kleur op het
uittreksel uit de atlas der buurtwegen af te schaffen
Art. 3 : Na de beslissing tot afschaffing van voornoemd gedeelte buurtweg van 13 door de Bestendige
Deputatie dit gedeelte te desaffecteren uit het gemeentelijke openbaar domein met het oog op de verkoop
ervan tussen de Lange Beulestraat ,spoorlijn 59 en de percelen kadastraal gekend 1e afdeling Sectie A nr
375/B2 en 155X zoals in geel aangeduid op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Willy
Durinck dd. 10/05/2016;
Art. 4 : In toepassing van artikel 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen zal het verlaten
weggedeelte te koop worden aangeboden aan de aangelanden van het perceel
Art. 5 : Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Bestendige Deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen.
Art. 6 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de
meldingslijst aan de heer Gouverneur.

5. Noodplanning : Aanvaarding BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Jaarmarkt Waasmunster
De Raad,
Gelet op de Wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming zoals gewijzigd bij Wet van
28.03.2003;
Gelet op de Wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26.10.2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op de omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;
Overwegende dat de noodplanning volgens het KB van 26.02.2006 bestaat uit :
- het multidisciplinair nood- en interventieplan;
- het monodisciplinair interventieplan;
- het intern noodplan;
Overwegende dat het multidisciplinair nood- en interventieplan ‘NIP’ het multidisciplinair optreden regelt en
de algemene richtlijnen en de nodige informatie bevat om het beheer van elke noodsituatie te verzekeren;
Overwegende dat er gesproken wordt over een algemeen nood- en interventieplan of ‘ANIP' als de wijze
van activeren en de werkingsprincipes berusten op dezelfde methodiek en de opdrachten van de
interventiediensten overal dezelfde zijn;
Overwegende dat het NIP moeten worden aangevuld met bijkomende specifieke richtlijnen voor het
bestrijden van bijzondere risico's, die al dan niet gelokaliseerd zijn;
Overwegende dat deze richtlijnen of noodplanmaatregelen worden geschreven in het bijzonder nood- en
interventieplan of ‘BNIP’;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 26.05.2016 waarbij het GANIP Waasmunster wordt
vastgesteld;
Gelet op de goedkeuring dd. 30.05.2016 door de gouverneur van het GANIP Waasmunster;
Overwegende dat in dit GANIP Waasmunster op basis van een risicoanalyse wordt bepaald dat voor het
jaarlijks evenement ‘Jaarmarkt Waasmunster’ een BNIP moet worden opgemaakt;
Overwegende dat dit BNIP een waardevolle aanvulling betekent van de aanvullende politiereglementen;
Overwegende dat het college van Burgemeester en schepenen zijn akkoord heeft verleend met het
voorliggende ‘BNIP Jaarmarkt Waasmunster’;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Besluit:
Art. 1 : om het ‘BNIP Jaarmarkt Waasmunster’ te aanvaarden zoals het als bijlage van dit besluit is
gevoegd.
Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan Dhr. Gouverneur.

6. Openbare werken : Wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
De Raad,
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Heraanleg Stationsstraat” werd gegund aan
Sweco Belgium nv, Elfjulistraat 43 te 9000 Gent.
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek werd opgesteld door de ontwerper, Sweco
Belgium nv, Elfjulistraat 43 te 9000 Gent.
Overwegende dat Aquafin (in opdracht van Rio-pact) de rol van bouwheer op zich neemt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.351.215,02 excl. btw of
€ 3.458.779,80 incl. btw.
Overwegende dat een deel van de kosten ten laste zijn van de gemeente nl 512.213,25 euro excl BTW
(619.778,03 euro incl BTW);
Overwegende dat de overige kosten worden gedragen door Rio-Pact;
Overwegende dat Rio-pact voor dit project subidie heeft bekomen;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 0200-00/2240007/IE-11 (actie GBB-CBS) en dat de financiering gebeurt met lening;
Overwegende dat overeenkomstig art. 160 §1bis gemeentedecreet de gemeenteraad kan bepalen dat, als
de opdracht van aanneming van werken,
leveringen of diensten waarvoor de raming paste binnen het voorzien budget,
bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget blijkt te overschrijden,de opdracht kan
toegewezen worden, mits het college beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging;
Besluit:
Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Heraanleg
Stationsstraat”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium nv, Elfjulistraat 43 te 9000 Gent. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 3.351.215,02 excl. btw of

€ 3.458.779,80 incl. btw. Waarvan 512.213,25 euro excl BTW (619.778,03 euro incl BTW) ten laste van de
gemeente;
Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.

7.a. Aanvullend verkeersreglement : Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het
wegverkeer betreffende signaleren parkeersituatie Kerkstraat
De Raad,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op het feit dat er wordt geparkeerd op de verkeersdrempel t.h.v.
Kerkstraat 54 – 56 en dit een onveilige verkeerssituaties is;
Gelet op het feit dat mits het aanbrengen van de nodige signalisatie ter hoogte van de verkeersdrempel
voertuigen, op het voetpad, wettelijk kunnen parkeren;
Overwegende dat de 2 nieuw gecreëerde parkeerplaatsen zullen aangeduid worden door middel van
grondmarkeringen;
Gelet op het feit dat er eveneens werd vastgesteld dat wanneer er voertuigen parkeren rechtover Kerkstraat
47, daar waar de rijbaanversmalling begint, dit een gevaarlijke verkeerssituatie tot stand brengt voor de
fietsers;
Gelet op het feit dat door het invoeren van parkeerverbod door middel van gele markering over een lengte
van 6m , het veiliger zal worden voor de zachte weggebruiker;
Gelet op het overleg verkeer van 19.10.2017;
Gelet op de goedkeuring van het College van 07.11.2017;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
Besluit:
Art. 1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen tot
navolgende verkeersreglementering: betreffende het signaleren van parkeersituaties in de Kerkstraat zoals
voorzien in artikel 2 en 3 van dit besluit.
Art. 2 : volgende signalisatie dient te worden voorzien:
Aanduiding parkeren op het voetpad ter hoogte van Kerkstraat 54 - 56
 Afbakening 2 parkeerplaatsen d.m.v. grondmarkering (lijnen en een “P”)
De signalisatie zal voorzien worden zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt
gehecht;
Art. 3 : volgende signalisatie dient te worden voorzien:
Aanduiding parkeerverbod rechtover Kerkstraat 47
 Parkeerverbod d.m.v. gele onderbroken streep – 6-tal meter
De signalisatie zal voorzien worden zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt
gehecht;
Art. 4 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke bepalingen van het ministerieel besluit van
11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald worden geplaatst;
Art. 5 : Dit aanvullend verkeersreglement treedt in werking vanaf 01.05.2017
Art. 6 : Alle voorgaande beslissingen die strijdig zijn met het huidig reglement worden opgeheven.
Art. 7 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan: afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur van Oost-Vlaanderen, aan Deputatie Dienst
Griffie, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster.

Art. 8 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het Gemeentedecreet worden
bekendgemaakt.
Art. 9 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan
dhr. Gouverneur.

7.b. Aanvullend verkeersreglement : Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het
wegverkeer betreffende signaleren permanente busstrook Vierschaar
De Raad,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op het feit dat sinds de bussen van De Lijn geweerd zijn uit het centrum de bushalte “Vierschaar” niet
meer wordt gebruikt door De Lijn;
Gelet op het feit dat de politie ondertussen heeft vastgesteld dat voertuigen zich parkeren op de busstrook
wat onwettig is door het ontbreken van de nodige signalisatie;
Gelet op het feit dat bussen voor uitstappen van de Sint-Franciscusschool, bij gebrek aan alternatieven,
nog gebruik maken van deze strook;
Gelet op bovenstaande argumenten wordt er voorgesteld deze strook voor te behouden als busstrook en
tijdens schooldagen van 07.00u tot 17.00u;
Overwegende dat burgers op deze strook, buiten deze momenten, vrij mogen parkeren;
Gelet op het overleg verkeer van 21.12.2016;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
Besluit :
Art. 1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen tot
navolgende verkeersreglementering: betreffende het signaleren van de bus strook Vierschaar zoals
voorzien in artikel 2 van dit besluit.
Art. 2 : volgende signalisatie dient te worden voorzien:
Aanduiding bus strook Vierschaar:
 E9d + onderbord “enkel tijdens schooldagen van 07.00u tot 17.00u + Xc “30m”
De signalisatie zal voorzien worden zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt
gehecht;
Art. 3 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke bepalingen van het ministerieel besluit van
11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald worden geplaatst;
Art. 4 : Dit aanvullend verkeersreglement treedt in werking vanaf 01.05.2017
Art. 5 : Alle voorgaande beslissingen die strijdig zijn met het huidig reglement worden opgeheven.
Art. 6 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan: afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur van Oost-Vlaanderen, aan Deputatie Dienst
Griffie, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster.
Art. 7 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het Gemeentedecreet worden
bekendgemaakt.
Art. 8 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan
dhr. Gouverneur.

8. Academie : Aanstellen ontwerper - Academie centrum : renovatie in functie van de
brandveiligheid (incl veiligheidscoördinatie) - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te
nodigen firma's
De Raad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper - Academie centrum: renovatie in
functie van de brandveiligheid (incl veiligheidscoördinatie)” een bestek met nr. 2017/196 werd opgesteld
door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.000,00 excl. btw of € 10.600,00
incl. 6% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat 22 mei 2017 om 12.30 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de
offertes;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere
wijzigingen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2017/GBB-CBS/082000/2210000/BESTUUR/CBS/IE-39;
Besluit:
Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/196 en de raming voor de opdracht
“Aanstellen ontwerper - Academie centrum: renovatie in functie van de brandveiligheid (incl
veiligheidscoördinatie)”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 10.000,00 excl. btw of € 10.600,00 incl. 6% btw.
Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 : Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking:
- Deyaert Paul, Schrikkestraat 38 te 9250 Waasmunster;
- Berthels Guy, Mereldreef 20 te 9250 Waasmunster;
- D'Hondt Rudy, Grote Baan 51 te 9250 Waasmunster;
- Delouw Luc, Stationsstraat 129 te 9250 Waasmunster;
- Van Orsenhoven Peter, Oudeheerweg Heide 3 te 9250 Waasmunster;
- Van Soye C., Grote Heimelinkstraat 194 te 9100 Sint-Niklaas;
- Architectenstudio bvba, Regentiestraat 74 te 9100 Sint-Niklaas.
Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 22 mei 2017 om 12.30 uur.
Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.

9. Onderwijs : Ontwerp en implementatie van de website van het gemeentelijk onderwijs inclusief
hosting en onderhoudscontract - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen
firma's
De Raad,

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ontwerp en implementatie van de website van het
gemeentelijk onderwijs inclusief hosting en onderhoudscontract” een bestek met nr. 2017/197 werd
opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6.490,00 excl. btw of € 7.852,90 incl.
21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat 15 mei 2017 om 12.30 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de
offertes;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 4;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2017 op artikel 2017/GBB-CBS/080000/2410000/BESTUUR/CBS/IE-44;
Besluit:
Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/197 en de raming voor de opdracht
“Ontwerp en implementatie van de website van het gemeentelijk onderwijs inclusief hosting en
onderhoudscontract”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt € 6.490,00 excl. btw of € 7.852,90 incl. 21% btw.
Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 : Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking:
- IMAXX BVBA, Spintersstraat 8 te 2400 Mol;
- Wowart, Maretak 205 te 9250 Waasmunster;
- Crafted, Korte Beulestraat 6 te 9250 Waasmunster;
- MVA projects, Hoogstraat 155 te 9250 Waasmunster;
- PubliPavo, Kerkplein 2/10 te 9250 Waasmunster;
- Flux webdesign, Frankrijklei 104 te 2000 Antwerpen;
- Vindkmo(nline), Wareslagedreef 72 te 9250 Waasmunster;
- LCP, Brugsestraat 196 te 8020 Oostkamp;
- Solut IT BVBA, Dorpsstraat 121A te 9190 Stekene.
Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 mei 2017 om 12.30 uur.
Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.

10. Vrijetijd : Vastlegging van de tarieven voor vrijetijdsactiviteiten en verkoopsprijzen artikelen
vrijetijdsdiensten 2017-2018
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli en latere wijzigingen;
Gelet op het positief advies van het beheersorgaan van 7 maart 2017;
Overwegende dat jaarlijks de tarieven voor de programmatie van Gemeenschapscentrum Hoogendonck
moeten worden vastgesteld;
Overwegende dat de diensten cultuur, bibliotheek, sport, jeugd en toerisme activiteiten aanbieden waarvoor
deelnameprijzen worden gevraagd, waarvan sommige jaarlijks wijzigen;

Overwegende dat de diensten cultuur, toerisme en bibliotheek artikelen respectievelijk te koop en in uitleen
aanbieden, waarvan sommige tarieven jaarlijks wijzigen;
Besluit:
Art. 1 : De tarieven voor programmatie Gemeenschapscentrum Hoogendonck seizoen 2017-18 vast te
stellen volgens het overzicht in bijlage (1);
Art. 2 : De tarieven van de verkoopsartikelen van de Cultuurdienst en Gemeenschapscentrum
Hoogendonck vast te stellen volgens het overzicht in bijlage (2);
Art. 3 : De tarieven en retributies van de bibliotheek vast te stellen volgens het overzicht in bijlage (3);
Art. 4 : De tarieven en retributies van de n activiteiten van de dienst Jeugd vast te stellen volgens het
overzicht in bijlage (4);
Art. 5 : De tarieven en retributies van de folders en activiteiten van de dienst Toerisme vast te stellen
volgens het overzicht in bijlage (5)
Art. 6 : De tarieven voor de sportpromotie (activiteiten dienst sport) vast te stellen volgens het overzicht in
bijlage (6);
Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.

11. Cultuur : Aanpassing reglement voor de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijs
De Raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 01 maart 2012 houdende het gemeentelijk reglement voor de
jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijs;
Overwegende dat het opportuun is om te schrappen dat de laureaat met de steun van de voltallige
cultuurraad naar voren gedragen wordt;
Overwegende dat de cultuurraad in haar statuten sowieso een stemming voorziet bij twijfel over bepaalde
adviezen;
Overwegende dat vanaf 2016 geen boom meer zal aangeplant worden door de cultuurprijswinnaar maar
dat hij/zij een herdenkingsplaat zal onthullen;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke cultuurraad dd. 14 maart 2017;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Art. 1 : Het reglement voor de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijs aan te passen zoals aangegeven in de
bijlage aan dit besluit. Dit reglement wordt van kracht vanaf 1 mei 2017.
Art. 2 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 01/03/2012 op te heffen.
Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.

12. Aangevraagde punten

13. Mondelinge vragen

Toelichtende nota gemeenteraad dd. 06/04/2017
OPENBARE ZITTING

1.a. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : 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
De gemeenteraad besliste in oktober 2016 toe te treden tot het overlegorgaan TMVS om te komen tot de
oprichting van een nieuw dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband (ISV), actief op het vlak

van de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van o.a. logistiek,
projectorganisatie, aankoop en facility management.
In het nieuwe dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS komen alle activiteiten
terecht die actueel worden ingevuld via de divisie Aanvullende Diensten (A) van TMVW. De oprichting van
TMVS is een belangrijke stap in de transitie van TMVW naar het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (DIS).
Het overlegorgaan heeft inmiddels haar activiteiten beëindigd en heeft met unanimiteit de oprichtingsbundel
goedgekeurd. Er wordt nu aan de gemeenteraad gevraagd de deelname aan de oprichting van deze
dienstverlenende vereniging goed te keuren.

1.b. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring statutenwijziging Interwaas
Interwaas voorziet een statutenwijziging waarbij zij als nieuwe kostendelende vereniging wordt opgericht. Er
werd ook een technische coördinatie van de statuten uitgevoerd om achterhaalde passages up to date te
brengen.

1.c. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring agenda en mandatering voor de
Algemene Vergadering van IGS-SLP
Telkens een intergemeentelijk samenwerkingsverband een Algemene Vergadering organiseert, moet de
gemeenteraad de agenda en het mandaat voor de gemeentelijke vertegenwoordiger goedkeuren.

2. Gemeentefinanciën : Aktename rapport financieel beheerder 2017-1
Conform het Gemeentedecreet dient de financieel beheerder de gemeenteraad te rapporteren ivm zijn
bevoegdheden.

3. Toelagen : Aanpassing subsidiereglement jeugdinfrastructuur
Bij gemeenteraadsbesluit van 22 december 2011 werd een globaal gemeentelijk subsidiereglement voor
plaatselijke jeugdwerkinitiatieven vastgesteld
Hoofdstuk 5 – artikelen 42 tot en met 51 van dit reglement heeft betrekking op de subsidiëring van
jeugdinfrastructuur.
Bij gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2011 werd het subsidiereglement voor buitensportaccommodatie
aangepast.
Het gemeentebestuur acht het wenselijk de modaliteiten voor het bekomen van voornoemde gelijkaardige
subsidies zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Voor de reeds goedgekeurde projecten in het kader van het subsidiereglement van 22 december 2011
wordt een overgangsregeling voorzien.

4. Patrimonium : Definitieve vaststelling gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 13 tussen de Lange
Beulestraat ,spoorlijn 59 en de percelen kadastraal gekend 1e afdeling Sectie A nr 375/B2 en 155X
Door de gemeenteraad van 26/01/2017 werd de voorlopige vaststelling gedeeltelijke afschaffing van
buurtweg 13 tussen de Lange Beulestraat ,spoorlijn 59 en de percelen kadastraal gekend 1e afdeling Sectie
A nr 375/B2 en 155X goedgekeurd.
Tijdens het daaraan gekoppelde openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 24/02/2017 tot en met
27/03/2017 om 12.00u, werden er geen bezwaren ingediend. Bijgevolg wordt voorgesteld om de
gedeeltelijke afschaffing buurtweg 13 tussen de Lange Beulestraat ,spoorlijn 59 en de percelen kadastraal
gekend 1e afdeling Sectie A nr 375/B2 en 155X gelegen te Waasmunster definitief goed te keuren.
Aan de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen wordt voorgesteld over te gaan tot gedeeltelijke
afschaffing van de buurtweg.
Na de beslissing tot afschaffing wordt het verlaten weggedeelte gedesaffecteerd uit het gemeentelijk
openbaar domein en te koop aangeboden aan de aangelanden

5. Noodplanning : Aanvaarding BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Jaarmarkt Waasmunster
Voor de jaarmarkt werd er een bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt.

6. Openbare werken : Wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

Het aanbestedingsdossier zoals opgemaakt door Studiebureau Sweco voor de werken “Wegen- en
rioleringswerken in de Stationsstraat” wordt heden opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. Aquafin zal
in opdracht van Rio-Pact (De Watergroep) optreden als bouwheer en zal de aanbestingsprocedure voeren.
Door deze werken wordt een gescheiden afvalwatersysteem aangelegd.
De voorziene uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 168 werkdagen.
Aan het dossier werden een aantal wijzigingen aangebracht:
Tgv de onderhandelingen gevoerd in functie van de grondverwervingen nodig voor dit project
De vastgestelde bodem- en grondwaterverontreiniging in de Stationsstraat

7.a. Aanvullend verkeersreglement : Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het
wegverkeer betreffende signaleren parkeersituatie Kerkstraat
Er wordt vastgesteld dat vaak, niet wettelijk, wordt geparkeerd op de verkeersdrempel t.h.v. Kerkstraat 54 –
56. Aangezien er op het voetpad wel wettelijk kan geparkeerd worden mits het aanbrengen van de nodige
signalisatie wordt voorgesteld 2 wettelijke parkeerplaatsen te creëren op het voetpad door middel van
grondmarkering. Eveneens werd vastgesteld dat wanneer er voertuigen parkeren rechtover Kerkstraat 47,
daar waar de rijbaanversmalling begint, dit een gevaarlijke verkeerssituatie tot stand brengt voor de fietsers.
Voorstel is het invoeren van parkeerverbod, d.m.v. gele markering over een lengte van 6m , zodat het
veiliger wordt voor de zachte weggebruiker.

7.b. Aanvullend verkeersreglement : Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het
wegverkeer betreffende signaleren permanente busstrook Vierschaar
De bussen van De Lijn werden geweerd uit het centrum hierdoor wordt de bushalte “Vierschaar” niet meer
gebruikt door De Lijn. De Politie heeft vastgesteld dat voertuigen zich parkeren op deze strook wat
onwettig is. Aangezien de Sint-Franciscusschool voor uitstappen nog gebruik maakt van deze strook wordt
er voorgesteld deze strook te behouden voor bussen enkel op schooldagen van 07.00u tot 17.00u.
Op die manier wordt het ook duidelijk voor de burgers dat er na de opgelegde dagen en uren, vrij mag
geparkeerd worden.

8. Academie : Aanstellen ontwerper - Academie centrum : renovatie in functie van de
brandveiligheid (incl veiligheidscoördinatie) - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te
nodigen firma's
Op 14 juni 2016 werd door de brandweer een inspectie uitgevoerd in de gemeentelijke Academie. Hierbij
werden een aantal tekortkomingen vastgesteld waardoor een aantal ingrijpende werken zich opdringen.
De gemeentelijke Academie bevindt zich op het schoolterrein van de gemeentelijke basisschool waardoor
het noodzakelijk is gedurende de werken de nodige veiligheidsmaatregelen te voorzien. Gelet op het feit
dat momenteel de nieuwbouw wordt gerealiseerd voor de school en dat deze werken zullen beëindigd
worden tegen 31/12/2017 kunnen de werken aan de academie pas starten begin 2018. Er wordt nu een
ontwerper aangesteld voor de noodzakelijke werken.

9. Onderwijs : Ontwerp en implementatie van de website van het gemeentelijk onderwijs inclusief
hosting en onderhoudscontract - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen
firma's
Er is nood aan nieuwe website voor het gemeentelijk onderwijs. De huidige gemeentelijke websites zijn niet
meer aanpasbaar en ondersteunen niet de gewenste communicatie tussen ouders, school en kind.

10. Vrijetijd : Vastlegging van de tarieven voor vrijetijdsactiviteiten en verkoopsprijzen artikelen
vrijetijdsdiensten 2017-2018
De inkomsten van de voorstellingen voor het gemeenschapscentrum Hoogendonck worden sinds 2014
ingeboekt op het gemeentelijk budget en dus dient de gemeenteraad de tarieven voor deze inkomsten vast
te stellen, conform het gemeentedecreet.
Ook dienen alle andere retributies en tarieven (en wijzigingen t.o.v. vorig jaar) voor activiteiten van de
vrijetijdsdiensten door de gemeenteraad te worden vastgelegd.

11. Cultuur : Aanpassing reglement voor de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijs
Op advies van de gemeentelijke groendienst zal de cultuurprijs niet meer bestaan uit een boomplanting.
Om die reden werd de desbetreffende passage dan ook vervangen door ‘een permanent
herdenkingselement’. Dit zal een plaat worden met alle cultuurprijswinnaars op, aangevuld met telkens de
laatste winnaar erbij.

Op advies van de cultuurraad wordt de passage “Deze zal dan met steun van de voltallige cultuurraad naar
voor gedragen worden” geschrapt. Dit om eventueel discussies te voorkomen indien er geen unaniem
verkozen kandidaat is. Volgens de statuten van de cultuurraad worden eventuele discussies steeds
uitgeklaard d.m.v. een stemming.

12. Aangevraagde punten

13. Mondelinge vragen

