Waasmunster, 5 oktober 2016

Aan de Leden van de Gemeenteraad

Geacht raadslid,

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 13 oktober a.s. om 19.30
uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor de aanvang van de gemeenteraadszitting wordt aan de inwoners de mogelijkheid gegeven om vragen
te stellen van 19.00 uur tot 19.30 uur.

De dagorde wordt als volgt vastgesteld:

OPENBARE ZITTING

De raadsleden dienen hun goedkeuring te verlenen aan de notulen van de raadszitting van 15 september
2016. Indien geen bezwaren worden ingebracht voor het einde van de vergadering, zijn deze goedgekeurd.
1. Gemeentelijke afgevaardigden :
a. Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het ESF-project ‘Versterkt streekbeleid in Waas
& Dender
b. Opheffing aanduiding gemeentelijke gevolmachtigde in de Raad van Bestuur van MIWA en aanduiding
van een vervangend effectief lid.

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : 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.

3. Grondgebiedszaken : Wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.

4. Cultuur : Aanpassing gebruiksreglement en retributies voor verhuur gemeentelijke socio-culturele
infrastructuren en gebruik gemeentelijke materialen

5. Vrije Tijd : Vaststelling gemeentelijk subsidiereglement voor projecten van plaatselijke erkende
verenigingen

6. Aankopen : Goedkeuring overeenkomst met Eandis voor de aankoop van een elektrisch voertuig voor
de administratieve diensten.

7. Aangevraagde punten

8. Mondelinge vragen
Wat betreft agendapunten 1.a. (Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het ESF-project
‘Versterkt streekbeleid in Waas & Dender) en 1.b. (Opheffing aanduiding gemeentelijke gevolmachtigde in
de Raad van Bestuur van MIWA en aanduiding van een vervangend effectief lid) wordt gevraagd om
eventuele kandidaturen in te dienen bij de gemeentesecretaris ten laatste op woensdag 12 oktober om
12u.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter van de Raad,

Bram Collier.

Eleni Fakiola.

Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 13/10/2016
OPENBARE ZITTING
1.a. Gemeentelijke afgevaardigden : Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het
ESF-project ‘Versterkt streekbeleid in Waas & Dender
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de collegebeslissing van 18 april 2016 om deel te nemen aan het ESF-project ‘Versterkt
streekbeleid in Waas & Dender’;
Gelet op de brief van Resoc-Serr met de vraag tot aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in
de nieuwe overlegstructuur;
Overwegende dat volgende personen zich kandidaat stellen om deel te nemen aan deze overlegstructuur:
XX
Besluit:
Art. 1 : XX wordt voorgedragen als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het
ESF-project ‘Versterkt streekbeleid in Waas & Dender’
Art. 2 : Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het RESOC-secretariaat.
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.b. Gemeentelijke afgevaardigden : Opheffing aanduiding gemeentelijke gevolmachtigde in de
Raad van Bestuur van MIWA en aanduiding van een vervangend effectief lid.
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, art. 42 §2;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst gewijzigd
bij decreet van 18 januari 2013;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013, waarbij dhr. Johan Waelkens werd aangeduid als
gemeentelijke gevolmachtigde;
Gelet op het ontslag van dhr. Johan Waelkens, digitaal doorgestuurd op 16 september 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad daardoor moet overgaan tot het aanduiden van een nieuw effectief lid
in de Raad van Bestuur van MIWA;
Overwegende dat bijgevolg het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013 met betrekking tot de
aanduiding van volgende gevolmachtigde dient opgeheven te worden:
Naam vereniging
Vertegenwoordiger

MIWA
Raad van Bestuur
Johan Waelkens
Overwegende dat volgende kandidaat wordt voorgedragen voor het opnemen van het mandaat als
gemeentelijke gevolmachtigde;
Naam vereniging
Vertegenwoordiger
MIWA
Raad van Bestuur
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Besluit:
Art. 1 : Het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013 met betrekking tot het aanduiden van bovenstaande
gevolmachtigde met onmiddellijke ingang op te heffen.
Art. 2 : In de Raad van Bestuur van MIWA wordt nagenoemde persoon aangesteld als gevolmachtigde voor
de gemeente en dit voor de rest van de legislatuur:
Naam vereniging
Vertegenwoordiger
MIWA
Raad van Bestuur
Art. 3 : Een afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan het secretariaat van MIWA.
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.

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : 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.
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, art. 43 §2, 5°;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden
gewijzigd, in het bijzonder artikel 25 en volgende;
Gelet op de deelname van de gemeente in TMVW in de divisie Aanvullende Diensten en overwegende dat
TMVW haar werking en organisatie moet conformeren naar het decreet van 6 juli 2001 houdende
intergemeentelijke samenwerking (DIS);
Overwegende dat door bovenvermelde conformering naar het DIS TMVW de activiteit in het kader van de
divisie Aanvullende Diensten niet langer kan opnemen en de activiteit dient onder te brengen in een
nieuwe intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de deelname in TMVW ontstaan is uit de behoefte van de gemeente naar samenwerking
voor complexe dossiers;
Overwegende dat de deelname in TMVW haar meerwaarde heeft aangetoond op operationeel en financieel
vlak, door schaaleffecten, geoptimaliseerde personeelsaanwending en de oordeelkundige begeleiding van
realisatie en beheer van (nieuwe) infrastructuur;
Overwegende dat TMVW zelf zal worden betrokken bij de oprichting van de nieuwe intergemeentelijke
samenwerking;
Overwegende dat specifiek wordt gevraagd een lid van het college van burgemeester en schepenen aan te
duiden als vertegenwoordiger en plaatsvervanger binnen dit overlegorgaan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Art. 1 : De gemeenteraad overweegt de deelname aan een dienstverlenende vereniging in het kader van de
studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van o.a. logistiek,
projectorganisatie, aankoop en facility management en neemt daartoe deel aan de werkzaamheden van het
met dat doel in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking op te richten overlegorgaan.
Art. 2 : De gemeenteraad stelt een lid van het college van burgemeester en schepenen aan, met name
mevr. Ilse Poppe, die effectief zitting zal hebben in het overlegorgaan.
Art. 3 : De gemeenteraad stelt een lid van het college van burgemeester en schepenen aan, met name dhr.
Jurgen Bauwens, als plaatsvervanger voor het effectieve lid in het overlegorgaan bedoeld in artikel 2.
Art. 4 : Het overlegorgaan zal in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten uitvoeren:
1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de studie, organisatie
en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van onder andere logistiek, projectorganisatie,
aankoop en facility management.
2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke oprichting van een
dienstverlenende vereniging, stelt 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.
Art. 5 : Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 15 december 2016 haar eindrapport te
bezorgen ter verdere beraadslaging in de respectieve gemeenteraden.
Art. 6 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur.

3. Grondgebiedszaken : Wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
De Raad,
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat”
werd gegund aan Sweco Belgium, Elfjulistraat 43 te 9000 Gent;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek werd opgesteld door de ontwerper,
Sweco Belgium, Elfjulistraat 43 te 9000 Gent;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.157940,34 excl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat Aquafin, in opdracht van Rio-Pact, zal optreden als bouwheer en de gunningsprocedure
zal organiseren;
Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-Pact (Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630
Aartselaar), en dat dit deel wordt geraamd op € 2.645.223,67;
Overwegende dat het aandeel van de gemeente 503.716,66 euro excl BTW (609.497,16 euro incl BTW)
bedraagt;
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, inzonderheid 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;
Besluit:
Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “Wegen- en
rioleringswerken in de Stationsstraat”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium, Elfjulistraat 43 te 9000
Gent. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 3.157940,34 excl.
btw. Aquafin nv (Rio-Pact), Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar heeft een aandeel geraamd ten bedrage van
€ 2.645.223,67en de gemeente Waasmunster ten bedrage van 503.716,66 euro excl BTW (609.497,16
euro incl BTW);
Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt door Aquafin (Rio-P), die optreedt als bouwheer, 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.

4. Cultuur : Aanpassing gebruiksreglement en retributies voor verhuur gemeentelijke socioculturele infrastructuren en gebruik gemeentelijke materialen
De Raad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 20 november 2014 houdende het gebruiksreglement en
retributies voor verhuur gemeentelijke infrastructuren en gebruik gemeentelijke materialen;
Overwegende dat een kortere reservatietermijn voor de vergaderlokalen op de muziekzolder interessant is
voor de verenigingen;
Overwegende dat verenigingen die onder een koepelvereniging vallen die volgens het kalenderjaar werkt
tot nu toe geen aanspraak kon maken op een abonnementstarief voor het huren van vergaderlokalen;
Overwegende dat het opportuun is om te specifiëren wat de gevolgen bij een annulering zijn, namelijk
terugbetaling van opkuis en verwarming en het inhouden van de huurprijs bij annulering van een
meervoudige verhuring;
Overwegende dat het opportuun is om boetes in te lassen voor huurders die de lokalen niet volgens de
afspraken nalaten;
Overwegende dat het abonnementstarief voor verwarming in het Re-lokaal soms duurder was dan het
individueel aanrekenen ervan;
Overwegende dat het onderhoud van lokalen na private activiteiten vaak meer tijd inneemt dan dat van
verenigingen en een stijging van de prijs derhalve te verantwoorden valt;
Overwegende dat het opportuun is om de aard van mogelijke activiteiten in Kasteel Blauwendael expliciet
te vermelden;
Overwegende dat advies werd ingewonnen bij de gemeentelijke cultuurraad; Gelet op het binnengekomen
advies van 13 september 2016;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Art.1 : Het retributie- en gebruiksreglement voor verhuur gemeentelijke socio-culturele infrastructuren en
gebruik gemeentelijke materialen aan te passen zoals aangeven in de bijlage aan dit besluit. Dit reglement
wordt van kracht vanaf 1 november 2016.
Art.2 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 20/11/2014 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.

5. Vrije Tijd : Vaststelling gemeentelijk subsidiereglement voor projecten van plaatselijke erkende
verenigingen
De Raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 16 december 2010 houdende het gemeentelijk subsidiereglement
voor projecten van plaatselijke erkende verenigingen;
Overwegende dat het opportuun is om toe te voegen dat slechts 75% van het totale project gesubsidieerd
kan worden;
Overwegende dat een tussenkomst voor infrastructuur in het algemeen interessanter is dan enkel een
feesttent;
Overwegende dat de termijn van twee maanden soms praktisch niet haalbaar is om advies te vragen aan
de respectievelijke adviesraden;
Overwegende dat het opportuun is om toe te voegen dat receptiekosten slechts voor de helft in aanmerking
genomen worden;
Overwegende dat het opportuun is om toe te voegen dat er tussen twee aanvragen van een vereniging
twee jaar tijd moet liggen;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke cultuurraad dd. 10 mei 2016;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke sportraad dd. 19 april 2016;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke jeugdraad dd. 10 april 2016;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Art.1 : Het gemeentelijk subsidiereglement voor projecten van plaatselijke erkende verenigingen aan te
passen zoals aangeven in de bijlage aan dit besluit. Dit reglement wordt van kracht vanaf 1 november
2016.
Art.2 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 16/10/2010 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.

6. Aankopen : Goedkeuring overeenkomst met Eandis voor de aankoop van een elektrisch voertuig
voor de administratieve diensten
De Raad,
Overwegende dat middels deze kaderovereenkomst (WAAS-G-LC16-16-436) beroep gedaan kan worden
op de diensten betreffende duurzame mobiliteit van Eandis;
Overwegende dat de door ondertekening van het burgemeestersconvenant het gemeentebestuur zich heeft
geëngageerd om in te zetten op duurzame mobiliteit;
Overwegende dat de aankoop van een elektrisch voertuig hiertoe een bijdrage kan leveren;
Overwegende dat de te vervangen dienstwagen 17 jaar oud is en dat zich hiermee geregeld problemen
voordoen;
Gelet op het voorstel van overeenkomst voor de aankoop van een dergelijk voertuig;
Overwegende dat de kost voor de aankoop worden geraamd op 24.025,34 euro (excl BTW) of 29.070,66
(incl BTW);
Overwegende dat de kosten voor de aankoopprocedure van Eandis is inbegrepen;
Overwegende de kosten zullen worden gedragen door middel van de kredieten
van de begroting 2016/GBB-CBS/0200-00/2430100/BESTUUR/CBS/IE-32.
Gelet op het Gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten betreft;
Besluit :
Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst voor de aankoop van een elektrisch voertuig
voor de administratieve diensten van het gemeentehuis;
Art. 3 : De kosten van de aankoop zullen gedragen worden door middel van de
Budgetten voorzien in het budget 2016/GBB-CBS/020000/2430100/BESTUUR/CBS/IE-32.
Art. 4 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan de
Eandis.
Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.

7. Aangevraagde punten

8. Mondelinge vragen

Toelichtende nota gemeenteraad dd. 13/10/2016
OPENBARE ZITTING
1.a. Gemeentelijke afgevaardigden : Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het
ESF-project ‘Versterkt streekbeleid in Waas & Dender
Overeenkomstig de intentieverklaring van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2016,
zal geparticipeerd worden aan het ESF-project Versterkt streekbeleid in Waas & Dender. Om de prioritaire
doelstellingen van het project verder vorm te geven, dient een overlegstructuur te worden samengesteld.
Elke deelnemende partner kan hiertoe een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden.

1.b. Gemeentelijke afgevaardigden : Opheffing aanduiding gemeentelijke gevolmachtigde in de
Raad van Bestuur van MIWA en aanduiding van een vervangend effectief lid.
Wegens ontslagname van het huidige effectief lid in de Raad van Bestuur, dient de gemeenteraad over te
gaan tot de aanduiding van een nieuwe gemeentelijke afgevaardigde in de Raad van Bestuur van MIWA.

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : 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.
In het kader van de transitie van (IC) TMVW (divisie aanvullende diensten) naar een dienstverlenend
intergemeentelijk samenwerkingsverband, wenst men een overlegorgaan op te richten.

3. Grondgebiedszaken : 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 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.

4. Cultuur : Aanpassing gebruiksreglement en retributies voor verhuur gemeentelijke socioculturele infrastructuren en gebruik gemeentelijke materialen
De reservatietermijn voor muziekzolder is momenteel vier weken. Het is echter interessanter om dit terug te
schroeven naar één week. Voor ons is dit praktisch haalbaar en het is klantvriendelijker om kort op de bal te
kunnen spelen.
Verenigingen die onder een koepelvereniging vallen die volgens kalenderjaar werken, kunnen momenteel
geen gebruik maken van het abonnementstarief voor de huur van de muziekzolder en BC Sombeke.
Daarom het voorstel dat deze verenigingen hun abonnement volgens het kalenderjaar mogen aanvragen,
en dit vanaf 1 september het jaar voordien.
Bij annuleringen kan de kost voor verwarming en onderhoud best terugbetaald worden, ook al is de
annulering te laat om de huurprijs terug te vorderen (aangezien hier dan geen gebruik van wordt gemaakt).
Hier staat nu niets over in het reglement maar dit lijkt logisch.
Nu staat niets in het reglement over het laattijdig annuleren van meervoudige verhuringen, zoals
abonnementen. Het is zinvol om dit op te nemen in het reglement.
Bij verhuringen waar het lokaal niet volgens de afspraken wordt achtergelaten, zou een boete moeten
opgelegd worden. Momenteel wordt voor de opkuis achteraf hetzelfde tarief aangerekend als bij huurders
die dit tijdig en vooraf aanvragen. Het is echter niet logisch dat dit dan hetzelfde kost. In deze gevallen
moeten er vaak noodoplossingen gezocht worden om toch nog een propere zaal te hebben. Daarom
voorstel om dit bedrag hoog te maken, zodat dit afschrikt. Hetzelfde voor het afval: vooral in de scholen is
dit een groot probleem, dat mensen al hun afval in (de verkeerde) en rond de containers achterlaten.

De prijs voor abonnement verwarming zou kunnen zakken van 75 naar 70 EUR. Nu komt het nl. vaak uit
dat verwarming apart aangerekend per verhuring goedkoper is dan in dit tarief. Dit is echter niet logisch.
Het tarief voor onderhoud voor de scholen en buurtcentrum Sombeke zou best opgesplitst worden in twee
tarieven: één voor verenigingen (zelfde prijs als voorheen: 40 EUR) en één voor particulieren (75 EUR). Nu
is deze prijs te laag, zeker voor feestjes e.d. De werkuren die hiervoor nodig zijn, zijn hoger dan die 40
EUR.
Het is zinvol om duidelijk te vermelden dat recepties en feestelijkheden enkel kunnen doorgaan in het
kasteel indien ze gelinkt zijn aan een tentoonstelling of andere activiteit die doorgaat in trouwzaal/galerij.

5. Vrije Tijd : Vaststelling gemeentelijk subsidiereglement voor projecten van plaatselijke erkende
verenigingen
Na evaluatie van dit reglement blijken enkele tekortkomingen aanwezig te zijn.

Volgens het huidige reglement kan een project dat minder dan 750 euro kost in aanmerking komen voor
een subsidie van 750 euro. Daarom de suggestie om toe te voegen dat de subsidie max. 75% van de totale
kost mag bedragen.
Omdat de aanvragen voorgelegd moeten worden aan de respectievelijke adviesraden, is een termijn van
drie maanden in principe nodig. Indien aanvragen worden ingediend net na een vergadering of voor de
zomervakantie, is die twee maanden soms te kort. Het soort projecten die in aanmerking komen voor dit
reglement zijn meestal toch van die aard dat die voldoende op voorhand ingepland worden. Deze termijn
zou dus geen problemen mogen vormen.
Omdat het reglement zich richt op uitzonderlijke projecten, kan toegevoegd worden dat er tussen twee
aanvragen van één vereniging twee jaar tijd moet liggen. Op deze manier wordt mogelijk misbruik
vermeden.

6. Aankopen : Goedkeuring overeenkomst met Eandis voor de aankoop van een elektrisch voertuig
voor de administratieve diensten
Het dienstvoertuig Toyota dat wordt gebruikt door de administratieve diensten van het gemeentehuis
dateert van 1999 en vertoond tal van gebreken zodat vervanging zich opdringt.
Door onderschrijving van burgemeestersconvenant heeft de gemeente zich geëngageerd om in te zetten op
de verlaging van het CO2-gehalte en bij nieuwe aankopen en projecten hiermee rekening te houden.
Duurzame mobiliteit is een van de aspecten waar moet worden op ingezet daarom wordt nu voorgesteld de
oude dienstwagen te vervangen door een elektrisch voertuig. Eandis heeft een aanbod uitgewerkt ter
ondersteuning van de lokale besturen bij de aankoop van duurzame voertuigen.

7. Aangevraagde punten

8. Mondelinge vragen

