Waasmunster, 15 maart 2016

Aan de Leden van de Gemeenteraad

Geacht raadslid,
Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van
woensdag 23 maart 2016 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 25 februari 2016. Indien geen bezwaren worden ingebracht
voor het einde van de vergadering, zijn deze goedgekeurd.
1. OCMW-raad : Aanduiding werkend lid van de OCMW-raad en aanduiding
opvolgers
2. Gemeentelijke vertegenwoordigers :
a. Opheffing aanduiding van gemeentelijke gevolmachtigden en
plaatsvervangers in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en regionale verenigingen
b. Aanduiding van gevolmachtigden en plaatsvervangers in verschillende
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en regionale verenigingen.
3. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring agenda en
mandatering voor de Algemene Vergadering van TMVW (IC)
4. Vrijetijd : Vastlegging van de tarieven voor vrijetijdsactiviteiten en
verkoopsprijzen artikelen vrijetijdsdiensten 2016-2017
5. Veiligheid : Aanvaarding BNIP (Bijzonder Nood-en Interventieplan)
Jaarmarkt Waasmunster
6. Verkavelingen : Goedkeuring ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken
verkaveling aan de L Reychlerstraat/Oudeheerweg Heide 1e afd Sie B nr
603/M.
7. Aangevraagde punten
8. Mondelinge vragen
Wat betreft agendapunt 2.b (Aanduiding van gevolmachtigden en
plaatsvervangers in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

en regionale verenigingen) wordt gevraagd om eventuele kandidaturen in te
dienen bij de gemeentesecretaris ten laatste op dinsdag 22 maart om 12u.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter van de Raad,

Bram Collier.

Eleni Fakiola.

Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 23/03/2016
OPENBARE ZITTING

1. OCMW-raad : Aanduiding werkend lid van de OCMW-raad en aanduiding
opvolgers
De Raad,
Gelet op het schrijven van dhr. Renaat Decorte waarin hij zijn ontslag
meedeelt als OCMW-raadslid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 02/01/2013 waarin mevr. Magda Van
Puyvelde werd aangeduid als eerste opvolger van dhr. Renaat Decorte;
Gelet op het schrijven gericht aan mevr. Magda Van Puyvelde waarin zij
wordt uitgenodigd om de eed af te leggen als OCMW-raadslid;
Gelet op het schrijven van mevr. Magda Van Puyvelde waarin zij te kennen
geeft te verzaken aan haar mandaat als OCMW-raadslid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 02/01/2013 waarin mevr. Agnes Dierick
werd aangeduid als tweede opvolger van dhr. Renaat Decorte;
Gelet op het schrijven gericht aan mevr. Agnes Dierick waarin zij wordt
uitgenodigd om de eed af te leggen als OCMW-raadslid;
Gelet op het schrijven van mevr. Agnes Dierick waarin zij te kennen geeft
te verzaken aan haar mandaat als OCMW-raadslid;
Overwegende dat wordt vastgesteld dat er geen opvolgers meer zijn voor dhr.
Renaat Decorte;
Overwegende dat overeenkomstig art. 14 van het OCMW-decreet als een werkend
lid voor zijn mandaat verstreken is, ophoudt deel uit te maken van de raad
voor maatschappelijk welzijn, geen opvolger of opvolgers meer heeft, alle
gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de voordracht van het te
vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en
één of meer opvolgers kunnen voordragen;
Overwegende dat deze voordrachtsakte meer dan vijf dagen voor de
gemeenteraadszitting waarop de geloofsbrieven van het nieuwe lid van de
raad voor maatschappelijk welzijn en de opvolgers worden onderzocht aan de
gemeentesecretaris werd overhandigd;
Overwegende dat hierdoor het kandidaat-werkend lid verkozen verklaard dient
te worden en de kandidaat-opvolgers dienen aangesteld te worden in de orde
van hun voordracht;
Overwegende dat als kandidaat-werkend lid wordt voorgedragen : dhr. Marcel
De Baere;
Overwegende dat als eerste kandidaat-opvolger wordt voorgedragen : mevr.
Sofie Rupus;
Overwegende dat als tweede kandidaat-opvolger wordt voorgedragen : mevr.
Linda Quintelier;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het OCMW-decreet;
Besluit :
Art. 1 : De heer Marcel De Baere wordt verkozen verklaard als OCMWraadslid.
Art. 2 : Mevrouw Sofie Rupus wordt aangesteld als eerste opvolger van de
heer Marcel De Baere.
Art. 3 : Mevrouw Linda Quintelier wordt aangesteld als tweede opvolger van
de heer Marcel De Baere.
Art. 4 : Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de OCMWsecretaris.
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.a. Gemeentelijke vertegenwoordigers : Opheffing aanduiding van
gemeentelijke gevolmachtigden en plaatsvervangers in verschillende
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en regionale verenigingen.
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, art.
43 §2;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 24 januari 2013, 28 februari 2013,
25 oktober 2014 en 12 november 2014 waarbij de gemeentelijke
vertegenwoordigers werden aangeduid;
Overwegende dat overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking, gemeentelijke vertegenwoordigers kunnen aangeduid worden voor
de gehele legislatuur;
Overwegende dat er verschillende verschuivingen binnen het college van
burgemeester en schepenen en de gemeenteraad hebben plaatsgevonden;
Overwegende dat de gemeenteraadsbesluiten dd. 24 januari 2013, 28 februari
2013, 25 oktober 2014 en 12 november 2014 met betrekking tot de aanduiding
van volgende gevolmachtigden dienen opgeheven te worden:
Naam vereniging
Vertegenwoordiger
Rio-P
Regionaal comité
Ludo Lenaerts
RLSD
Algemene Vergadering
Ludo Lenaerts
Raad van Bestuur
Bosgroep OostAlgemene Vergadering
Ludo Lenaerts
Vlaanderen
Land van Reynaert
Algemene Vergadering
Petra Verstappen
Plaatsvervanger
Jan Smet
Toerisme OostAlgemene Vergadering
Petra Verstappen
Vlaanderen
Plaatsvervanger
Jan Smet
Toerisme Waasland
Raad van Bestuur
Petra Verstappen
ADW
Kandidaat bestuurder
Jan Smet
Burensportdienst
Afgevaardigde
Jan Smet
Plaatsvervanger
Werner De Nijs
Farys
Algemene Vergadering
Jan Smet
IGS Westlede
Plaatsvervanger
Jan Smet
Wase Werkplaats
Algemene Vergadering
Jan Smet
Regionaal Forum
Vertegenwoordiger
Jan Smet
Werkgelegenheid
ERSV
Vertegenwoordiger
Jan Smet
ISB
Algemene Vergadering
Jan Smet
Werkwinkel
Vertegenwoordiger
Jan Smet
Besluit:
Art. 1 : De gemeenteraadsbesluiten dd. 24 januari 2013, 28 februari 2013,
25 oktober 2014 en 12 november 2014 met betrekking tot de aanduiding van
bovenstaande gevolmachtigden op te heffen met onmiddellijke ingang.
Art. 2 : De betrokken intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
regionale verenigingen zullen op de hoogte gebracht worden van deze
opheffing.
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.

2.b. Gemeentelijke vertegenwoordigers : Aanduiding van gevolmachtigden en
plaatsvervangers in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en regionale verenigingen.
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, art.
43 §2;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 24 januari 2013, 28 februari 2013,
25 oktober 2014 en 12 november 2014 waarbij de gemeentelijke
vertegenwoordigers werden aangeduid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden, waarbij de besluiten dd. 24
januari 2013, 28 februari 2013, 25 oktober 2014 en 12 november 2014 met
betrekking tot de aanduiding van bepaalde gevolmachtigden opgeheven worden
met onmiddellijke ingang;
Overwegende dat overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking, gemeentelijke vertegenwoordigers kunnen aangeduid worden voor
de gehele legislatuur;
Overwegende dat er verschillende verschuivingen binnen het college van
burgemeester en schepenen en de gemeenteraad hebben plaatsgevonden;
Overwegende dat daardoor een aantal nieuwe vertegenwoordigers en
plaatsvervangers moeten aangeduid worden door de gemeenteraad;
Overwegende dat volgende kandidaten worden voorgedragen voor het opnemen
van het mandaat van gemeentelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger:
Naam vereniging
Vertegenwoordiger
Rio-P
Regionaal comité
RLSD
Algemene Vergadering
Raad van Bestuur
Bosgroep OostAlgemene Vergadering
Vlaanderen
Land van Reynaert
Algemene Vergadering
Plaatsvervanger
Toerisme OostAlgemene Vergadering
Vlaanderen
Plaatsvervanger
Toerisme Waasland
Raad van Bestuur
ADW
Kandidaat bestuurder
Burensportdienst
Afgevaardigde
Plaatsvervanger
Farys
Algemene Vergadering
IGS Westlede
Plaatsvervanger
Wase Werkplaats
Algemene Vergadering
Regionaal Forum
Vertegenwoordiger
Werkgelegenheid
ERSV
Vertegenwoordiger
ISB
Algemene Vergadering
Werkwinkel
Vertegenwoordiger
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Besluit:
Art. 1 : In onderstaande verenigingen en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden worden nagenoemde personen aangesteld als
vertegenwoordiger van de gemeente in de vergaderingen of als hun
plaatsvervanger:
Naam vereniging
Vertegenwoordiger
Rio-P
Regionaal comité
RLSD
Algemene Vergadering
Raad van Bestuur
Bosgroep OostAlgemene Vergadering
Vlaanderen
Land van Reynaert
Algemene Vergadering
Plaatsvervanger
Toerisme OostAlgemene Vergadering
Vlaanderen
Plaatsvervanger
Toerisme Waasland
Raad van Bestuur
ADW
Kandidaat bestuurder
Burensportdienst
Afgevaardigde
Plaatsvervanger

Farys
Algemene Vergadering
IGS Westlede
Plaatsvervanger
Wase Werkplaats
Algemene Vergadering
Regionaal Forum
Vertegenwoordiger
Werkgelegenheid
ERSV
Vertegenwoordiger
ISB
Algemene Vergadering
Werkwinkel
Vertegenwoordiger
Art. 2 : De betrokken intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
regionale verenigingen zullen op de hoogte gebracht worden van de
beslissing tot aanduiding van de nieuwe vertegenwoordigers.
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.

3. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring agenda en
mandatering voor de Algemene Vergadering van TMVW (IC)
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 de uitnodiging van 5 februari 2016 voor de Algemene Vergadering
van TMVW (IC) op 11 april 2016 om 17.30u die plaats heeft in Flanders Expo
Gent;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agenda van de Algemene Vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat
van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Besluit:
Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan hierna vermelde agenda van de
Algemene Vergadering van TMVW (IC) op 11 april 2016:
1. Toetredingen , uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene
uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene
uittredingen
3. Voordracht commissaris
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014, met
aanvullende nota houdende informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen
die na het einde van het boekjaar hebben plaats gevonden, bijgewerkt tot en
met 31 december 2015
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
6. Verslag van het college van commissarissen
7. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
8. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor
(lid IBR)
9. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
10. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
Algemene Vergadering van TMVW (IC), op te dragen het stemgedrag af te
stemmen op de beslissing 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 voormelde besluiten;
Art. 4 : Deze beslissing ter kennis te geven aan TMVW (IC), samen met de
aanduiding van de nieuwe vertegenwoordiger.

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.

4. Vrijetijd : Vastlegging van de tarieven voor vrijetijdsactiviteiten en
verkoopsprijzen artikelen vrijetijdsdiensten 2016-2017
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli en latere wijzigingen;
Gelet op het positief advies van het beheersorgaan van 1 maart 2016;
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 2016-17 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 folders en activiteiten van de
dienst Jeugd en de dienst Toerisme vast te stellen volgens het overzicht in
bijlage (4);
Art. 5: De tarieven voor de sportpromotie (activiteiten dienst sport) vast
te stellen volgens het overzicht in bijlage (5);
Art.6: In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte
omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.
Gouverneur.

5. Veiligheid : 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 mono-disciplinair 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. 25.02.2010 waarbij het GANIP
Waasmunster wordt vastgesteld;
Gelet op de goedkeuring dd. 29.04.2010 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 de gemeentelijke veiligheidscel in vergadering dd.
18.03.2016 zijn akkoord heeft verleend met het voorliggende ‘BNIP Jaarmarkt
Waasmunster’;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Besluit :
Art. 1 : Het ‘BNIP Jaarmarkt Waasmunster’ zoals bijgevoegd bij dit besluit
wordt aanvaard.
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. Verkavelingen : Goedkeuring ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken
verkaveling aan de L Reychlerstraat/Oudeheerweg Heide 1e afd Sie B nr
603/M.
De Raad,
Gelet op het ontwerpdossier van de Notaris Frank Muller, Polenlaan 55 te
9190 Stekene voor de aanleg van riolering en herstel wegenis ten behoeve
van de verkaveling gelegen hoek L. Reychlerstraat/Oudeheerweg Heide 1e
afdeling , sectie B, nr. 603/M;
Gelet op het ingediende dossier van studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas,
bestaande uit het technisch dossier;
Overwegende dat de verkaveling bestaat uit 3 loten voor woningbouw;
Overwegende dat overeenkomstig het dossier de riolering wordt overgedragen
aan de De Watergroep (Rio-Pact);
Overwegende dat de verkavelaar voorziet in de aanleg van een dwa stelsel
(diameter 250) en een rwa-stelsel (diameter 400);
Overwegende dat de verkavelaar zal instaan voor het herstel van de weg na
aanleg riolering en de kosten hiervoor zal dragen;
Gelet op het advies van de Watergroep van 09 maart 2016 waarbij gunstig
advies wordt verleend mits inachtname van een aantal aandachtspunten;
Gelet dat er geen gemeentelijk aandeel in de kosten is;
Gelet op het Gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de
gemeenten betreft en de wetgeving op de stedenbouw en de ruimtelijke
ordening;
Besluit :
Art. 1 : Het voorliggende rioleringsontwerp voor de verkaveling gelegen
hoek L Reychlerstraat/Oudeheerweg Heide opgemaakt door Irtas uit SintNiklaas wordt goedgekeurd met dien verstande dat :
a. de verkavelaar ertoe gehouden is op zijn kosten het voorgebrachte
ontwerp ten uitvoer te brengen met inachtname van de opmerkingen
geformuleerd in de diverse adviezen en dit in nauwe samenspraak met
het gemeentebestuur.

b. de verkavelaar gehouden is tot de noodzakelijke aanpassingen op zijn
kosten van alle nutsvoorzieningen : laagspanningsnet, openbare
verlichting (net, palen en armaturen), radio- en
televisiedistributienet, gasdistributienet, telefoonnet, riolering en
waterleiding, dit alles overeenkomstig de voorstellen terzake van de
betrokken nutsmaatschappijen, goed te keuren door het College van
Burgemeester en Schepenen.
c. de verkavelaar gevolg geeft aan de opmerkingen/aanbevelingen
opgenomen in het advies zoals opgemaakt door De Watergroep (RioPact).
d. de verkavelaar gehouden is tot de kosteloze afstand aan de gemeente,
van de infrastructuur (excl. riolering), na de definitieve
aanvaarding ervan (waarborgtermijn 2 jaar). De verkavelaar mag werken
uitvoeren op het openbaar domein van de gemeente.
e. de verkavelaar gehouden is tot de kosteloze afstand aan de Watergroep
(Rio-Pact), van het gehele rioleringsstelsel. Hiertoe zal de
verkavelaar zich schikken naar de voorwaarden opgelegd door Rio-Pact
wat betreft de overdracht (tijdstip van overdracht, garanties goede
werking, …) Hiertoe wordt door de verkavelaar eveneens een
overdrachtsplan opgemaakt met de aanduiding van de over te dragen
riolering. De verkavelaar stelt daarenboven de gevraagde technische
gegevens van de installatie ter beschikking van Rio-Pact.
f. de verkavelaar brengt de technische dienst van het gemeentebestuur en
Rio-Pact op de hoogte van de aanvang der werken, zodat beide besturen
het gewenste toezicht op de werken kunnen uitoefenen. Zij worden
eveneens op de hoogte gebracht van de datum van voorlopige oplevering
zodat desgewenst nog opmerkingen kunnen worden geformuleerd;
g. indien de later over te dragen infrastructuur en/of nutsleidingen nog
niet werden gerealiseerd en de verkavelaar toch reeds wenst over te
gaan tot de verkoop van een aantal percelen (en woningen) dan dient
de verkavelaar een waarborg te storten ten gunste van de gemeente. De
waarborg zal, minimaal, de kosten van de nog uit te voeren werken
dekken. Van zodra het gemeentebestuur een vraag van de verkavelaar
ontvangt zal de omvang van de waarborg worden bepaald door het
College van Burgemeester en Schepenen. De waarborg kan pas, eventueel
ten dele, worden vrijgegeven als alle werken zijn uitgevoerd en
voorlopig opgeleverd;
Art. 2 : In het kader van het administratief 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. 23/03/2016
OPENBARE ZITTING
1. OCMW-raad : Aanduiding werkend lid van de OCMW-raad en aanduiding
opvolgers
Als een werkend lid voor zijn mandaat verstreken is, ophoudt deel uit te
maken van de raad voor maatschappelijk welzijn, en als hij geen opvolger of
opvolgers meer heeft, kunnen alle gemeenteraadsleden die nog in functie
zijn en die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend,
gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en één of meer kandidaat-opvolgers
voordragen. Die voordrachtsakte moet uiterlijk vijf dagen vóór de
gemeenteraadszitting waarop de geloofsbrieven van het nieuwe lid van de
raad voor maatschappelijk welzijn en de opvolger of opvolgers zullen worden
onderzocht aan de gemeentesecretaris worden overhandigd. In dat geval is de
kandidaat verkozen verklaard en worden de kandidaat-opvolgers aangesteld in
de orde van hun voordracht.
2.a Gemeentelijke vertegenwoordigers : Opheffing aanduiding van
gemeentelijke gevolmachtigden en plaatsvervangers in verschillende
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en regionale verenigingen.
2.b. Gemeentelijke vertegenwoordigers : Aanduiding van gevolmachtigden en
plaatsvervangers in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en regionale verenigingen.
Door verschuivingen binnen het college van burgemeester en schepenen en de
gemeenteraad moet de aanduiding van een aantal gemeentelijke
vertegenwoordigers uit eerdere gemeenteraden opgeheven worden. Tegelijk
moet de gemeenteraad ook nieuwe vertegenwoordigers aanduiden, zodat
Waasmunster wel vertegenwoordigd blijft in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en regionale verenigingen waaraan het deelneemt.
3. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring agenda en
mandatering voor de Algemene Vergadering van TMVW (IC)
Telkens een intergemeentelijk samenwerkingsverband een algemene vergadering
organiseert, moet de gemeenteraad de agenda en het mandaat voor de
gemeentelijke vertegenwoordiger goedkeuren.
4. Vrijetijd : Vastlegging van de tarieven voor vrijetijdsactiviteiten en
verkoopsprijzen artikelen vrijetijdsdiensten 2016-2017
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.
5. Veiligheid : Aanvaarding BNIP (Bijzonder Nood-en Interventieplan)
Jaarmarkt Waasmunster
Voor de jaarmarkt werd er een bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt.
6. Verkavelingen : Goedkeuring ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken
verkaveling aan de L Reychlerstraat/Oudeheerweg Heide 1e afd Sie B nr
603/M.
De verkavelingsaanvraag heeft betrekking op het perceel 1e afd Sie B nr
603M gelegen aan hoek L. Reychlerstraat/Oudeheerweg Heide. De verkaveling

bestaat uit 3 bouwloten welke reeds worden ontsloten door de nodige
infrastructuur maar waar wel riolering dient aangelegd te worden. Heden
wordt het technische dossier voor de uit te voeren werken aan de
gemeenteraad voorgelegd. De werken omvatten de aanleg van een
vuilwaterriolering, diameter 250, en een regenwaterleiding, diameter 400
die worden aangesloten aan de bestaande riolering van de Oudeheerweg Heide.
De weg wordt na aanleg riolering opnieuw herstelt in asfalt en voorzien van
een betonnen kantstrook/goot waardoor het hemelwater wordt opgevangen en
afgevoerd naar de regenwaterriolering om zo plasvorming op de bermen te
voorkomen.
7. Aangevraagde punten
8. Mondelinge vragen

