ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 februari 2019 om 20:00 uur.
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De gemeenteraad,
De aanduiding van vertegenwoordigers voor de intergemeentelijke samenwerkingen gebeurt op
deze vergadering volgens het decreet lokaal bestuur waarbij elk gemeenteraadslid beschikt over 1
stem en er vooraf overleg is geweest over de voorgedragen kandidaten.
OPENBAAR

Algemeen bestuur
1. Proces-verbaal van 21 januari 2019. Goedkeuring.
Aanleiding
Het proces-verbaal van de zitting van 21 januari 2019, dat ten minste 8 dagen vóór de vergadering op
het gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
De voorzitter licht toe dat er een twee wijzigingen werden aangebracht aan de notulen: een datum bij
de ere-titel van schepen Vercruysse en het opnemen van de verantwoordelijkheden in de beslissing
bij de verantwoordelijkheden van de leden van het college.
Raadslid Vanheel stelt dat er in het verslag bij de kennisnames bij het besluit staat: 'met eenparigheid
van stemmen'. Dit doet vermoeden dat er een stemming heeft plaatsgevonden wat niet zo is. De
algemeen directeur zal dit aanpassen.
Bij de goedkeuring van de verslagen van eind december en begin januari is de aanleiding
verkeerdelijk dubbel gekopieerd. Ook dit zal worden aangepast.

Dit soort opmerkingen kunnen best vooraf worden meegegeven met een annotatie dan kunnen deze
worden aangepast voor de zitting.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het proces-verbaal van de zitting van 21 januari 2019 wordt goedgekeurd.

2. Participatieproject. Aanduiden leden begeleidingsgroep. Goedkeuring.
Aanleiding
In het kader van de opmaak meerjarenplan 2020-2025 dient het lokaal bestuur lokale
belanghebbenden en/of bevoegde adviesraden te betrekken bij de opmaak van de strategische
meerjarenplanning.
Context / feiten / argumenten
Het lokaal bestuur wenst in te zetten op een doorgedreven participatie. In het kader van de opmaak
van de meerjarenplanning wordt gekozen voor een bevolkingsbevraging, zoals toegelicht door de
burgemeester tijdens de raadszitting van 21 januari 2019. Voor de begeleiding van het traject wordt
een extern bureau ingeschakeld.
Intern wordt een werkgroep 'Participatie' opgericht die de verschillende fasen in het traject
(voorbereiding, campagne en afname, verwerken resultaten en rapport, participatiesessies).
Er wordt gevraagd om per fractie 1 à 2 vertegenwoordigers aan te duiden om te zetelen in deze
werkgroep. De werkgroepvergaderingen worden op vrijdagnamiddag gepland. Volgende data werden
reeds vastgelegd:
 15 februari 2019: toelichting offerte door externe bureaus (start om 12u met broodjeslunch,
eerste inschrijver wordt verwacht om 13u)
 1 maart 2019: startvergadering met het geselecteerde bureau.
Juridische overwegingen
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Planlastdecreet van 15 juli 2011
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Dhaenens Frank heeft nog enkele bedenkingen bij de kostprijs van het project. 90.000,- € is
wel veel geld. De vergaderingen zullen op vrijdagnamiddag doorgaan. Is een ander moment (avond zaterdag) niet mogelijk. Afwisselend is ook mogelijk.
College antwoordt dat er politiek verlof is en we mee zoeken naar een gepast moment.
Raadslid Dhaenens Frank vraagt hoe de procedure is verlopen.
Burgemeester antwoordt dat dit op het College is beslist en er 4 bureaus zijn uitgenodigd. De offerte is
toegelicht op een infovergadering en er is duidelijk vermeld dat er niet kan samengewerkt worden met
het bureau van de burgemeester.
Raadslid De Jans vraagt een kopie van het bestek. Ze vindt het jammer dat ze geen bureau heeft
kunnen voorstellen.
Raadslid Dhaenens Frank stelt dat de fractie erg achter dit project staat maar wil toch verwijzen naar
de geschiedenis. 'Nazareth aan zet' en 'ocotopusplan' waren toen in. Er zijn daar niet veel
zaken inzake participatie van gerealiseerd. Hopelijk zal het nu geen oude wijn in nieuwe zakken zijn.
Zal er ook rekening worden gehouden met wat er uit komt?
Burgemeester antwoordt dat het project dat zal moeten bewijzen. Er is ook in de vorige legislatuur
veel vormen van inspraak geweest.
Raadslid Vanheel Daan stelt dat het een project van het College is en niet van de Gemeenteraad. De
Open-VLD fractie hoopt dat de inspraak inderdaad er één mag zijn die werkt. Het moet een leerproject
zijn. Infovergadering zijn eerste stappen. Behoedzaamheid voor de snelheid. Het moet professioneel
gedaan worden. De vorige vergadering had kunnen gevraagd worden of er nog bureaus moesten
worden aangeschreven.
Burgemeester antwoordt dat het de bedoeling is om de resultaten te hebben voor het het verlof en
voor het meerjarenplan wordt voorgesteld. Ook na deze bevraging zal er nog verdere inspraak zijn
onder welke vorm is echter nog niet geweten en zal ook uit de bevraging blijken.
Raadslid Vos Dirk stelt dat er in de beleidsverklaring reeds gesproken is over participatie en dit
professioneel moet worden aangepakt. Elke fractie is betrokken, de burger wordt betrokken. Meer kan
toch niet worden verlangd. We moeten er in geloven.
Raadslid Vanheel stelt dat het meerjarenplan kon zijn aangepast aan het project. Dit zou correcter
geweest zijn.
Voorzitter stelt dat de begeleidingsgroep nu zijn werk moet doen.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Volgende raadsleden zullen deelnemen aan de werkgroep participatie:
 CD&V: Femke Colenbie en Koen De Bleeckere
 sp.a-groen: Joke De Raeve en Dirk Vos
 Open Vld: Daan Vanheel en Céline Van Thienen
 N-VA: Anja De Jans en Nele Le Roy.

3. Lenteschoonmaak in de loods. Verkoop van materiaal aan het personeel. Goedkeuring.
Aanleiding
De afgelopen maanden werd de loods volledig opgeruimd. In het kader van duurzaamheid kunnen
sommige materialen, die niet meer worden gebruikt door de buitendiensten, wel nog hergebruikt
worden. Deze materialen zouden te koop worden aangeboden aan geïnteresseerde personeelsleden.
Context / feiten / argumenten
Tijdens de grote schoonmaakactie op de loods werden verschillende materialen verzameld die niet
meer bruikbaar zijn voor de technische buitendienst. In het kader van de duurzaamheid wordt
voorgesteld om de materialen die nog perfect bruikbaar zijn te koop aan te bieden aan de eigen
personeelsleden. Zij krijgen de mogelijkheid om een bod (onder gesloten enveloppe) uit te brengen op
het materiaal waarin ze geïnteresseerd zijn. De hoogste bieder kan uiteindelijk het materiaal
aankopen. Materiaal dat niet verkocht wordt, wordt finaal afgevoerd. Deze verkoop zou gekoppeld
worden aan de opendeurdag van de loods die op donderdag 28 februari 2019 doorgaat.
Indien na deze opendeurdag nog materiaal zou overblijven, kan dit in 2e instantie worden
aangeboden aan alle inwoners, indien het effectief nog de moeite is hiervoor een tweede verkoopdag
te organiseren. Deze dag zou dan gecombineerd kunnen worden met de zwerfvuilactie voor de
inwoners op zaterdag 6 april 2019.
Het betreft volgende materialen (foto's zie doc. in bijlage):
 30 m3 houtsnippers
 20 m3 brandhout
 1 palet PVC grasdallen 100 stuks (40/50)
 2 verlichtingspanelen (7m)
 16 treinbilden
 1 septische put (1500 l)
 90 dakpannen (35/25)
 2 houten bloembakken (60/60)
 3 loten arduinborduren van telkens 80 stuks (100/25/15)
 arduinstenen 10 stuks
 45 m2 arduintegels (20/20/5)
 arduinstukken
 arduintegels (20/20/5)
 2 loten van telkens 6750 bruine bakstenen (20/10/5,5)
 palet witte klinkers (13/13/5,5)
 15 houten palen rond gefreesd
 mazouttank (1300 l)
 klimrek
 10 palen (2,5 m) en dakgoten (5 m) van een carport
 palet hulpstukken van een waterleiding
 beton elementen
 ijzeren hekken
 sproeivat
 4 fietsen
 mazoutvuur
Om nog meer in te zetten op de duurzaamheid binnen het lokaal bestuur, zou dergelijke opruimactie,
gekoppeld aan een verkoop nadien, om de 2 à 3 jaar kunnen herhaald worden.
Financiële impact
De verkoop van de materialen zal een beperkte inkomst genereren.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vanheel stelt dat er ook een publicatie kan worden gedaan.

Raadslid Vanheel stelt dat het collegebesluit niet spreekt over een voorlegging aan de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1 - Gaat akkoord om alle materialen die werden verzameld tijdens de schoonmaakactie op de
loods, opgelijst in het document in bijlage, te koop aan te bieden aan de eigen personeelsleden en dit
via bieding onder gesloten enveloppe.
Artikel 2 - De personeelsverkoop van de materialen wordt op 28 februari 2019, tijdens de
opendeurdag van de loods voor personeel, georganiseerd.
Artikel 3 - Indien er nog voldoende materiaal overblijft na deze eerste verkoop aan het personeel, kan
een tweede verkoopdag georganiseerd worden voor de inwoners, gekoppeld aan de zwerfvuilactie op
zaterdag 6 april 2019.

4. APB Lemberge. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Door de vernieuwing van de gemeenteraad is het aangewezen om over te gaan tot voordracht van
een lid met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum
Lemberge om namens de gemeente geldig te kunnen optreden.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mevrouw Viviane De Preester, schepen, wonende Scheldestraat 25 te 9810 Nazareth,
wordt voorgedragen als lid met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal
Zorgcentrum Lemberge.
Artikel 2 - Afschrift van deze beslissing zal via e-mail overgemaakt worden aan het APB Provinciaal
Zorgcentrum Lemberge (Christine.Rouan@provinciaalzorgcentrumlemberge.be).

5. Belfius Bank. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in Belfius Bank.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mevrouw Femke Colenbie, raadslid, wonende Roombaardstraat 48 te 9810 Nazareth,
wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Belfius Bank nv.
Artikel 2 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende Lijsterstraat 3 te 9810 Nazareth, wordt
aangesteld als plaatsvervanger in de algemene vergadering van Belfius Bank nv.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Belfius Bank nv, Karel
Rogierplein 11 te 1210 Brussel.

6. Burensportdienst Leiestreek. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden voor het beheerscomité van de interlokale vereniging burensportdienst
Leiestreek.
Context / feiten / argumenten

Dat de gemeente Nazareth, samen met de gemeenten Aalter, Deinze, De Pinte, Gavere, Nevele, SintMartens-Latem, Zulte en de provincie Oost-Vlaanderen, deel uitmaakt van de Interlokale Vereniging
burensportdienst Leiestreek.
Dat de stad Deinze optreedt als beherende gemeente die deze vereniging vertegenwoordigt.
Juridische overwegingen
Gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2004 houdende de goedkeuring van de oprichting en de
overeenkomst van de interlokale vereniging burensportdienst Leiestreek.
Artikel 7 van de statuten van de interlokale vereniging burensportdienst Leiestreek.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Ivan Schaubroeck, schepen, wonende Steenweg Deinze 140, wordt voorgedragen
als vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging burensportdienst Leiestreek.
Artikel 2 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de stad Deinze, Dienst Sport,
Kastanjelaan 35 te 9800 Deinze.

7. Drugpunt Leie en Schelde. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwde gemeenteraad, ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, het noodzakelijk is om over te gaan tot de
aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité van de intergemeentelijke drugpreventiedienst Deinze - Zulte - Nazareth - De Pinte Sint Martens Latem, kortom Drugpunt Leie en Schelde.
Juridische overwegingen
Het decreet lokaal bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende Lijsterstraat 3 te 9810 Nazareth, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Nazareth in Drugpunt Leie en Schelde.
Artikel 2 - Mevrouw Viviane De Preester, schepen, wonende Scheldestraat 25 te 9810 Nazareth,
wordt aangeduid als plaatsvervanger in Drugpunt Leie en Schelde.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Drugpunt Leie en Schelde, p/a JC
Brieljant, Mouterijdreef 20 te 9800 Deinze.

8. Econa. Aanduiden vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw vertegenwoordigers en plaatsvervangers
moeten voorgedragen worden voor Econa vzw in de Algemene Vergadering en in de Raad van
Bestuur.
Context / feiten / argumenten
Dat de gemeente Nazareth, naast de volgende (handels- en bedrijven)verenigingen, deel uitmaakt
van vzw Econa: Unizo afdeling Nazareth-eke, bedrijvenzone Eke vzw en bedrijvenzone De Prijkels
vzw en VOKA.
Dat voor elk van de deelnemende organisaties vijf leden voorgedragen moeten worden voor de
Algemene Vergadering.
Dat voor de Raad van Bestuur statutair maximaal twee bestuurders per deelnemende organisaties
mogen voorgedragen worden.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal bestuur.
De statuten van Econa vzw.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Worden voorgedragen als vertegenwoordigers van de gemeente Nazareth in de Raad van
Bestuur van Econa vzw:
 De heer Danny Claeys, burgemeester, wonende Stationsstraat 121 te 9810 Nazareth
 Mevrouw Viviane De Preester, schepen, wonende Scheldestraat 25 te 9810 Nazareth.
Artikel 2 - Worden voorgedragen als vertegenwoordigers van de gemeente Nazareth in de algemene
vergadering van Econa vzw:
 De heer Danny Claeys, burgemeester, wonende Stationsstraat 121 te 9810 Nazareth, voor
CD&V
 Mevrouw Viviane De Preester, schepen, wonende Scheldestraat 25 te 9810 Nazareth, voor
CD&V
 Mevrouw Nele Le Roy, raadslid, wonende Drapstraat 19 te 9810 Nazareth, voor N-VA
 De heer Simon Van Poucke, raadslid, wonende Huisepontweg 57 te 9810 Nazareth, voor
Open Vld
 De heer Dirk Vos, raadslid, wonende Plaanstraat 50 te 9810 Nazareth, voor sp.a-groen.
Artikel 3 - Voor de administratie wordt voorgedragen als vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van Econa vzw:
 de heer Steven Van de Velde, algemeen directeur, wonende Pintestraat 95 te 9840 De Pinte.
Artikel 4 - Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Econa vzw.

9. Ethias. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de algemene vergadering van Ethias, om namens de gemeente geldig
te kunnen optreden.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende Lijsterstraat 3 te 9810 Nazareth, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Nazareth in de algemene vergadering van Ethias.
Artikel 2 - De heer Yves Ghyselinck, raadslid, wonende Ten Edestraat 38 A te 9810 Nazareth, wordt
aangeduid als plaatsvervanger in de algemene vergadering van Ethias.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Ethias, Prins Bisschopssingel
73, 3500 Hasselt.

10. Gemeentelijke Holding in vereffening. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw moet overgegaan worden tot de aanduiding
van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke
Holding nv in vereffening, om namens de gemeente geldig te kunnen optreden voor de periode van de
huidige legislatuur.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende Lijsterstraat 3 te 9810 Nazareth, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van de
Gemeentelijke Holding nv in vereffening.
Artikel 2 - Mevrouw Femke Colenbie, raadslid, wonende Roombaardstraat 48 te 9810 Nazareth,
wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv
in vereffening.

Artikel 3 - Afschrift van onderhavige beraadslaging zal worden toegestuurd aan de Gemeentelijke
Holding nv in vereffening, Kunstlaan 56 B4C te 1000 Brussel.

11. Jena. Aanduiden vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw vertegenwoordigers moeten voorgedragen
worden in de vzw Jena.
Context / feiten / argumenten
Dat maximum zes afgevaardigden van de gemeenteraad, evenwichtig verspreid over de politieke
fracties met een minimum van 1 vertegenwoordiger per fractie, kunnen aangeduid worden.
Dat er momenteel vier fracties zijn en zij elk een vertegenwoordiger kunnen aanduiden.
Dat de grootste fractie, gelet op de evenwichtige verspreiding over de fracties, een bijkomende
vertegenwoordiger kan aanduiden.
Dat de schepen van jeugd in de algemene vergadering als waarnemer zonder stemrecht zetelt.
Juridische overwegingen
Het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Volgende raadsleden worden aangeduid als lid in de algemene vergadering van de vzw
Jeugdhuis Jena:
1. voor CD&V: mevrouw Femke Colenbie, raadslid, wonende Roombaardstraat 48 te 9810
Nazareth
2. voor CD&V: de heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende Parkwijk 28 te 9810 Nazareth
3. voor CD&V: de heer Yves Ghyselinck, raadslid, wonende Ten Edestraat 38 A te 9810
Nazareth
4. voor N-VA: mevrouw Anja De Jans, raadslid, wonende Zilvererf 2 te 9810 Nazareth
5. voor Open Vld: de heer Matthias Ghijs, raadslid, wonende Warandestraat 92 te 9810
Nazareth
6. voor sp.a-groen: mevrouw Joke De Raeve, raadslid, wonende Steenweg 58.
Artikel 2 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de voorzitter van de vzw
Jeugdhuis Jena, per e-mail op fabian.heyse@gmail.com.

12. OVSG vzw. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. het noodzakelijk is om over te gaan tot de aanduiding
van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de
algemene vergadering van de vzw Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), om
namens de gemeente geldig te kunnen optreden voor de periode van de huidige legislatuur.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Peter Versnaeyen, schepen, wonende Deinzestraat 19 te 9810 Nazareth, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Nazareth in de algemene vergadering van de
OVSG vzw.
Artikel 2 - De heer Dirk Vos, raadslid, wonende Plaanstraat 50 te 9810 Nazareth, wordt aangeduid als
plaatsvervanger in de algemene vergadering van OVSG vzw.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de vzw Onderwijsvereniging van
Steden en Gemeenten, Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel.

13. PDPO III. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. een vertegenwoordiger en plaatsvervanger moet
voorgedragen worden in het Provinciaal Managementcomité van PDPO III 2014-2020.
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mevrouw Viviane De Preester, schepen, wonende Scheldestraat 25 te 9810 Nazareth,
wordt aangesteld als vertegenwoordiger in het Provinciaal Managementcomité van het PDPO III 20142020.
Artikel 2 - De heer Yves Ghyselinck, raadslid, wonende Ten Edestraat 38 A te 9810 Nazareth, wordt
aangesteld als plaatsvervanger in het Provinciaal Managementcomité van het PDPO III 2014-2020.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het secretariaat van het PDPO
III 2014-2020, p/a Departement Landbouw en Visserij, Koning Albert II-laan 35 bus 40 te 1030
Brussel.

14. Personaz vzw. Aanduiden vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw vertegenwoordigers en plaatsvervanger moet
voorgedragen worden.
Context / feiten / argumenten
Dat 11 vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de algemene vergadering vertegenwoordigd
moeten zijn en dat elke fractie recht heeft op een vertegenwoordiging van de helft van het aantal
leden, met een minimum van 1 lid per fractie.
Dat de burgemeester en een ander lid van het College overeenkomstig de statuten van rechtswege
deel uitmaken van de raad van bestuur van 8 bestuurders.
Dat de andere 6 bestuurders de financieel beheerder zijn en 5 personeelsleden die als effectief lid
verkozen zijn.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
De statuten van de vzw Vriendenkring.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Voor de gemeenteraad worden hiernavolgende vertegenwoordigers aangeduid in de vzw
Vriendenkring van de gemeente Nazareth:
 De heer Danny Claeys, burgemeester, wonende Stationsstraat 121 te 9810 Nazareth, voor
CD&V
 De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende Lijsterstraat 3 te 9810 Nazareth, voor
CD&V
 Mevrouw Femke Colenbie, raadslid, wonende Roombaardstraat 48 te 9810 Nazareth, voor
CD&V
 De heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende Parkwijk 28 te 9810 Nazareth, voor CD&V
 De heer Yves Ghyselinck, raadslid, wonende Ten Edestraat 38 A te 9810 Nazareth, voor
CD&V
 Mevrouw Carla Verstraete, raadslid, wonende Camiel Fremaultstraat 31 te 9810 Nazareth,
voor N-VA
 Mevrouw Anja De Jans, raadslid, wonende Zilvererf 2 te 9810 Nazareth, voor N-VA
 De heer Daan Vanheel, raadslid, wonende Maalderijstraat 2 bus 2 te 9810 Nazareth, voor
Open Vld
 De heer Matthias Ghijs, raadslid, wonende Warandestraat 92 te 9810 Nazareth, voor Open
Vld
 De heer Dirk Vos, raadslid, wonende Plaanstraat 50 te 9810 Nazareth, voor sp.a-groen.

15. Raad der Europese Gemeenten. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in vzw Raad der Europese Gemeenten.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende Lijsterstraat 3 te 9810 Nazareth, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Nazareth in de algemene vergadering van de vzw
Raad der Europese Gemeenten.
Artikel 2 - Mevrouw Femke Colenbie, raadslid, wonende Roombaardstraat 48 te 9810 Nazareth,
wordt aangeduid als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de vzw Raad der Europese
Gemeenten.
Artikel 3 - Afschrift van onderhavige beraadslaging zal worden toegestuurd aan de vzw Raad der
Europese Gemeenten, de Meeûssquare te 1000 Brussel.

16. Scholengemeenschap Schelde-Leie. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in het beheerscomité van de Scholengemeenschap Schelde-Leie.
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 wordt de heer Peter
Versnaeyen, schepen, wonende Deinzestraat 19 te 9810 Nazareth, aangesteld als vertegenwoordiger
in het beheerscomité van de scholengemeenschap Schelde-Leie.
Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 wordt de heer Dirk Vos, wonende
Plaanstraat 50 te 9810 Nazareth, aangesteld als vertegenwoordiger.
Artikel 2 - De heer Ivan Schaubroeck, schepen, wonende Steenweg Deinze 140 te 9810 Nazareth,
wordt aangesteld als plaatsvervanger in het beheerscomité van de scholengemeenschap ScheldeLeie.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van de gemeentelijke
basisschool De Bosrank, Kerkplein 24 te 9750 Kruisem.

17. Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de algemene vergadering bij de vzw Vereniging voor Openbaar Groen.
Het schrijven van 26 oktober 2018 van de Vereniging van Openbaar Groen betreffende de
samenstelling van haar bestuursorganen.
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - De heer Peter Versnaeyen, schepen, wonende Deinzestraat 19 te 9810 Nazareth, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Nazareth in de algemene vergadering van de vzw
Vereniging van Openbaar Groen.
Artikel 2 - De heer Dirk Vos, raadslid, wonende Plaanstraat 50 te 9810 Nazareth, wordt aangeduid als
plaatsvervanger in de algemene vergadering van de vzw Vereniging van Openbaar Groen.
Artikel 3 - Deze afgevaardigden worden aangesteld voor de komende bestuursperiode, behoudens
een andersluidende beslissing.
Artikel 4 - Afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de vzw Vereniging voor
Openbaar Groen, Predikherenrei 1 C te 8000 Brugge.

18. Vervoersregioraad. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
De goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet
betreffende de basisbereikbaarheid.
De goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied van
het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s.
Dat bij die afbakening de gemeente Nazareth deel uitmaakt van de vervoerregio Gent.
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt.
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt.
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren
van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio.
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – De heer Danny Claeys, burgemeester, wonende Stationsstraat 121 te 9810 Nazareth is de
vertegenwoordiger van de gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Gent. De heer Ivan
Schaubroeck, schepen, wonende Steenweg Deinze 140 te 9810 Nazareth, is zijn plaatsvervanger.
Artikel 2 - De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de
vervoerregio Gent. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van
werkgroepen bij te wonen.
Artikel 3 – De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan
van de vervoerregio Gent. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het
gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten.
Artikel 4 - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Gent,
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 te 9000 Gent en/of vervoerregio.gent@vlaanderen.be.

19. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Ruilverkaveling. Aanduiden vertegenwoordiger.
Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in het adviescomité ruilverkaveling van de Vlaamse Landmaatschappij.

De heer Thomas Van Ongeval werd aangesteld als lid van de commissie van advies van de
Ruilverkaveling Schelde-Leie bij Ministerieel Besluit van de Vlaams Minister voor Omgeving, Natuur
en Landbouw van 18 augustus 2015, binnen de categorie van de leden van de streek bijzonder
bevoegd op agrarisch en landelijk gebied en die niet bij de ruilverkaveling zijn betrokken.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Bevestigt de heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende Lijsterstraat 3 te 9810
Nazareth, als lid van de commissie van advies van de Ruilverkaveling Schelde-Leie van de Vlaamse
Landmaatschappij.
Artikel 2 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Vlaamse Landmaatschappij,
p/a Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75 te 9000 Gent
(evelyne.goemaere@vlm.be).

20. VVSG. Aanduiden vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, om namens de gemeente geldig te kunnen optreden
voor de periode van de huidige legislatuur.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mevrouw Femke Colenbie, raadslid, wonende Roombaardstraat 48 te 9810 Nazareth,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van de
VVSG.
Artikel 2 - De heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende Parkwijk 28 te 9810 Nazareth, wordt
aangeduid als plaatsvervanger van de gemeente voor de algemene vergadering van de VVSG.
Artikel 3 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende Lijsterstraat 3 te 9810 Nazareth, wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VVSG.
Artikel 4 - Afschrift van deze beslissing wordt, samen met de voordrachtformulieren, via e-mail
overgemaakt aan de algemeen directeur van de VVSG, mevrouw Mieck Vos (mieck.vos@vvsg.be).

21. Integraal Waterbeleid Leiebekken. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur van het Leiebekken, van
datum 4 februari 2019, met betrekking tot de vraag tot afvaardiging in het bekkenbestuur, met name
de vraag tot aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten die zicht op
het grondgebied van het bekken bevinden.
Context / feiten / argumenten
Dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1. het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2. het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de
resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37, binnen een termijn van 90
dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin
van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3. het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4. advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, § 1;

5. advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en
de vaststelling van de zoneringsplannen;
6. advies te verlenen over:
1. ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de
watersystemen;
2. ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7. het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter
beheer te realiseren;
8. indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen
het bekken te agenderen.
Juridische overwegingen
Het decreet lokaal bestuur.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Leiebekken onder
voorzitterschap van de gouverneur.
Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid:
 Effectief lid: de heer Peter Versnaeyen, schepen, wonende Deinzestraat 19 te 9810 Nazareth.
 Plaatsvervanger: mevrouw Viviane De Preester, schepen, wonende Scheldestraat 25 te 9810
Nazareth.
Artikel 2 - Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het secretariaat Leiebekken,
Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende of SecretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be.

22. Integraal Waterbeleid Bovenscheldebekken. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur van het
Bovenscheldebekken, van datum 4 februari 2019 met betrekking tot de vraag tot afvaardiging in het
bekkenbestuur, met name de vraag tot aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle steden
en gemeenten die zich op het grondgebied van het bekken bevinden.
Context / feiten / argumenten
Dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1. het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2. het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de
resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37, binnen een termijn van 90
dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin
van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3. het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4. advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, § 1;
5. advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en
de vaststelling van de zoneringsplannen;
6. advies te verlenen over:
1. ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de
watersystemen;
2. ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7. het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter
beheer te realiseren;
8. indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen
het bekken te agenderen.

Juridische overwegingen
Het decreet lokaal bestuur.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Bovenscheldebekken
onder voorzitterschap van de gouverneur.
Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid:
 Effectief lid: de heer Peter Versnaeyen, schepen, wonende Deinzestraat 19 te 9810 Nazareth.
 Plaatsvervanger: mevrouw Viviane De Preester, schepen, wonende Scheldestraat 25 te 9810
Nazareth.
Artikel 2 - Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het secretariaat
Bovenscheldebekken, Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem of
secretariaat.bovenscheldebekken@vlaamsewaterweg.be.

23. Zovla. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in het beheerscomité van de interlokale vereniging ZOVLA.
Juridische overwegingen
Het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel
9.
Het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid.
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende Lijsterstraat 3 te 9810 Nazareth, wordt
aangesteld als vertegenwoordiger in het beheerscomité van ZOVLA.
Artikel 2 - Mevrouw Femke Colenbie, raadslid, wonende Roombaardstraat 48 te 9810 Nazareth,
wordt aangesteld als plaatsvervanger in het beheerscomité van ZOVLA.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de interlokale vereniging ZOVLA
gericht aan Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Kunsten & Cultuurspreiding, Woodrow Wilsonplein 2 te
9000 Gent.

24. IVM. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat de nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd op 2 januari 2018.
Dat de gemeente lid is van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.)
Het aangetekend schrijven van de IVM van 16 januari 2019 waarin de gemeente verzocht wordt 1
kandidaat-bestuurder en 1 kandidaat plaatsvervangend bestuurder voor te dragen.
De uitnodiging naar de algemene vergadering van IVM op 20 maart 2019, vastgesteld door de Raad
van Bestuur van 18 december 2018.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
De statuten van IVM, inzonderheid artikel 30bis.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Dirk Vos, raadslid, wonende Plaanstraat 50 te 9810 Nazareth, wordt aangeduid
om de gemeente Nazareth te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IVM voor de
duurtijd van de huidige legislatuur (2019-2024).

Artikel 2 - De heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende Parkwijk 28 te 9810 Nazareth, wordt
aangeduid als plaatsvervanger om de gemeente Nazareth te vertegenwoordigen op de algemene
vergaderingen van IVM voor de duurtijd van de huidige legislatuur (2019-2024).
Artikel 3 - Voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 wordt de heer Peter
Versnaeyen, schepen, wonende Deinzestraat 19 te 9810 Nazareth, voorgedragen als kandidaatbestuurder in de Raad van Bestuur van IVM.
Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 wordt de heer Dirk Vos, wonende
Plaanstraat 50 te 9810 Nazareth, voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van
IVM.
Artikel 4 - De heer Dirk Vos, raadslid, wonende Plaanstraat 50, wordt voorgedragen als
plaatsvervangend kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van IVM.
Artikel 5 - Mevrouw Céline Van Thienen, raadslid, wonende Stationsstraat 52 te 9810 Nazareth, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van IVM.
Artikel 6 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29 te
9900 Eeklo en/of jeanmarie.staelens@ivmmilieubeheer.be.

25. Kleine Landeigendom Het Volk. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers.
Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de Raad van Bestuur van CVBA Kleine Landeigendom Het Volk,
sociale huisvestingsmaatschappij, om namens de gemeente geldig te kunnen optreden.
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Yves Ghyselinck, raadslid, wonende Ten Edestraat 38 A te 9810 Nazareth, wordt
aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de sociale
huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk cvba.
Artikel 2 - De heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende Parkwijk 28 te 9810 Nazareth, wordt
aangesteld als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij
Kleine Landeigendom Het Volk cvba.
Artikel 3 - De heer Ivan Schaubroeck, schepen, wonende Steenweg Deinze 140 te 9810 Nazareth,
wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van de Sociale
Huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk cvba.
Artikel 4 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de sociale
huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk cvba, Ravensteinstraat 12 te 9000 Gent.

26. Logo Gezond+. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van LOGO
GEZOND+.
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2018.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Parkwijk 28, wordt
aangesteld als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van LOGO GEZOND+.
Artikel 2 - De heer Yves Ghyselinck, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Ten Edestraat 38a, wordt
aangesteld als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van LOGO GEZOND+.
Artikel 3 - Mw. Viviane De Preester, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Scheldestraat 25, wordt
aangesteld als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van LOGO GEZOND+.

Artikel 4 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Logo Gezond+ vzw, t.a.v. voorzitter
Dirk Van Hoye, Koning Willem I-kaai 8 te 9000 Gent en/of info@gezondplus.be.

27. Medov. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van de vzw MEDOV
(medisch Oost-Vlaanderen).
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mw. Viviane De Preester, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Scheldestraat 25, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van de vzw Medov.
Artikel 2 - De heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Parkwijk 28, wordt
aangeduid als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de vzw Medov.
Artikel 3 - Mw. Viviane De Preester, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Scheldestraat 25, wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de vzw Medov.
Artikel 3 - Afschrift van onderhavige beslissing zal overgemaakt worden aan vzw Medov,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

28. Platform Omgeving Leie Schelde (POLS). Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers.
Goedkeuring.
Aanleiding
Ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moeten de deelnemende gemeenten
van de projectvereniging overgaan tot het aanwijzen van nieuwe bestuurders.
De Raad van Bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende stem.
De gemeente Nazareth vaardigt één stemgerechtigd lid af in de Raad van Bestuur. Stemgerechtigde
leden zijn gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen die het mandaat als lid van de Raad
van Bestuur vervullen.
Elke deelnemende gemeente vaardigt ook één gemeenteraadslid af, als lid met raadgevende stem.
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 405 en 436.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Lijsterstraat 3, wordt
afgevaardigd om de gemeente te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van het Platform
Omgeving Leie Schelde.
Artikel 2 - Mw. Celine Van Thienen, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Stationsstraat 52, wordt
afgevaardigd als lid met raadgevende stem.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Platform Omgeving Leie Schelde,
Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze.

29. Rato vzw. Aanduiden en voordracht vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de Algemene
Vergadering van Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw.
Een vertegenwoordiger én een plaatsvervanger moeten aangeduid worden om te zetelen in de
Algemene Vergadering.
Context / feiten / argumenten

Schrijven van RATO vzw van 24 oktober 2018.
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Peter Versnaeyen, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Deinzestraat 19, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van RATO vzw.
Artikel 2 - De heer Dirk Vos, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Plaanstraat 50, wordt aangeduid
als plaatsvervanger in de algemene vergadering van RATO vzw.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan RATO vzw, Gouvernementstraat
1, 9000 Gent (rato@oost-vlaanderen.be).

30. SHM Vlaamse Ardennen. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de Sociale
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Yves Ghyselinck, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Ten Edestraat 38a, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Sociale
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
Artikel 2 - De heer Christiaan Van herzeele, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Boeregemstraat 22,
wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Sociale
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
Artikel 3 - De heer Ivan Schaubroeck, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 140,
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse
Ardennen.
Het mandaat van bestuurder bij voormelde vennootschap neemt een einde bij de eerstkomende
algemene vernieuwing van de gemeenteraden.
Artikel 4 - Afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving worden toegestuurd aan de Sociale
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Sint Jozefsplein 18 te 9700 Oudenaarde.

31. Toerisme Oost-Vlaanderen. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen, om namens
de gemeente geldig te kunnen optreden voor de periode van de huidige legislatuur.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Statuten vzw Toerisme Oost-Vlaanderen van 24 september 2015.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mw. Viviane De Preester, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Scheldestraat 25, wordt
aangesteld als vertegenwoordiger om te zetelen in de Algemene Vergadering van Toerisme OostVlaanderen.
Artikel 2 - De heer Yves Ghyselinck, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Ten Edestraat 38a, wordt
aangesteld als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Artikel 3 - Mw. Viviane De Preester, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Scheldestraat 25, wordt
verder gemandateerd in de Raad van Bestuur tot 2022.
Artikel 4 - Afschrift van onderhavig besluit wordt toegezonden aan Toerisme Oost-Vlaanderen, PAC
Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

32. Toerisme Leiestreek. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de algemene vergadering van Toerisme Leiestreek, om namens de
gemeente geldig te kunnen optreden voor de periode van de huidige legislatuur.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Yves Ghyselinck, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Ten Edestraat 38a, wordt
aangesteld als vertegenwoordiger om te zetelen in de algemene vergadering van Toerisme
Leiestreek.
Artikel 2 - De heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Parkwijk 28, wordt
aangesteld als plaatsvervanger in de algemene vergadering van Toerisme Leiestreek.
Artikel 3 - Mevrouw Nele Le Roy, raadslid, wonende Drapstraat 19 te 9810 Nazareth, wordt
aangesteld ten persoonlijke titel in de algemene vergadering van Toerisme Leiestreek.
Artikel 4 - Mw. Viviane De Preester, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Scheldestraat 25, wordt
voorgedragen als kandidaat bestuurder voor de Raad van Bestuur van Toerisme Leiestreek.
Artikel 5 - Afschrift van onderhavig besluit wordt toegezonden aan Toerisme Leiestreek vzw,
Provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen, Universiteitslaan 2 te 8500 Kortrijk of via info@toerismeleiestreek.be.

33. Volkshaard cvba. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Volkshaard
cvba.
Financiële impact
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Dirk Le Roy, raadslid, wonende Warandestraat 20 te 9810 Nazareth, wordt
aangesteld als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van cvba Volkshaard.
Artikel 2 - Mevrouw Femke Colenbie, raadslid, wonende Roombaardstraat 48 te 9810 Nazareth,
wordt aangesteld als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van cvba Volkshaard.
Artikel 3 - Mevrouw Annemie De Gussem, schepen, wonende 's Gravenstraat 191 B te 9810
Nazareth, wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van cvba Volkshaard.
Artikel 4 - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan cvba Volkshaard,
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent.

34. Wijkwerken. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Wijkwerken.

Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mw. Annemie De Gussem, schepen, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 191b,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad van Bestuur van
Wijkwerken.
Artikel 2 - De heer Peter Versnaeyen, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Deinzestraat 19, wordt
aangeduid als plaatsvervanger van de gemeente in de Raad van Bestuur van Wijkwerken.
Artikel 3 - Mevrouw Carla Verstraete, raadslid, wonende Camiel Fremaultstraat 31 te 9810 Nazareth,
wordt voorgedragen als lid met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van Wijkwerken.
Artikel 4 - Afschrift van deze beslissing wordt per e-mail overgemaakt aan Heidi Declercq, secretaris
van Wijkwerken.

35. Zefier. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de nieuwe installatie van de gemeenteraad opnieuw een vertegenwoordiger
en plaatsvervanger zal moeten aangeduid worden om onze gemeente te vertegenwoordigen in de
Vlaamse financieringsvereniging Zefier cvba.
Context / feiten / argumenten
De gemeente Nazareth is vennoot van de cvba Zefier.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en in het bijzonder artikel 41.
De statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 28.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mw. Femke Colenbie, raadslid, wonende Roombaardstraat 48 te 9810 Nazareth
(femke_colenbie@hotmail.com), wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Nazareth
om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van cvba
Zefier.
Artikel 2 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende Lijsterstraat 3 te 9810 Nazareth
(thomas.van.ongeval@nazareth.be), wordt aangeduid als plaatsvervanger van de gemeente Nazareth
om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van cvba
Zefier.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Zefier cvba, bij voorkeur via het
e-mailadres info@zefier.be.

36. Gaselwest. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Buitengewone Algemene
vergadering op 25 maart 2019. Agenda. Goedkeuring.
Aanleiding
Het aangetekend schrijven van 21 december 2018 met de oproeping om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 25 maart 2019 plaatsheeft te
8520 Kuurne, Domein Maelstede, Brugsesteenweg 455.
De gemeente Nazareth is voor één of meerder activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest.
De gemeente Nazareth is ingedeeld bij een Regionaal Bestuurscomité (RBC).
Context / feiten / argumenten
De principenota die als documentatie op 19 november 2018 per brief overgemaakt werd.
Dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Gaselwest onmiddellijk
vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de
bestuursorganen dient over te gaan.
Dat overeenkomstig artikel 17 punt 2 van de statuten elke gemeente het recht heeft om één
kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC).

Dat overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten het recht hebben
om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet gaan die
voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC.
Dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden van de Raad van Bestuur
beperkt is tot 9.
Dat het om 'onafhankelijke bestuurders' moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en dat er een
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die
aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd.
De beraadslagingen.
Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke Algemene Vergadering.
Dat de vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering aangeduid kunnen worden voor de
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.
Dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van het
documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid
mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van Bestuur.
Juridische overwegingen
Het decreet over het lokaal bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 25 maart 2019 met als enig agendapunt
'Statutaire ontslagnemingen en benoemingen'.
Artikel 2 - De heer Christiaan Van herzeele, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Boeregemstraat 22,
voor te dragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Oost van de
opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 25
maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3 (eventueel) - (INDIEN DE GEMEENTE EEN KANDIDAAT-BESTUURDER WENST VOOR
TE DRAGEN: OPGELET: VOOR DE RAAD VAN BESTUUR ZIJN SLECHTS 9 ONDER DE 54
AANGESLOTEN GEMEENTEN TE BEGEVEN MANDATEN):
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad van
Bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene
Vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 4 - De vertegenwoordiger van de gemeente Nazareth die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 25 maart 2019, op te
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 5 - De heer Ivan Schaubroeck, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 140,
aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 6 - De heer Dirk Le Roy, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Warandestraat 20, aan te
duiden als plaatsvervanger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van
heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 7 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het secretariaat van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, bij voorkeur via het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

37. IGS Westlede. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Bijzondere algemene
vergadering op 19 maart 2019. Agenda. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. voor IGS Westlede
 een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering
 een voordracht voor een lid van de Raad van Bestuur
 een voordracht van een lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem
moet voorgedragen worden.

Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Lijsterstraat 3, wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering in de IGS Westlede.
Artikel 2 - Mw Annemie De Gussem, schepen, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 191b,
wordt voorgedragen als plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering in de IGS Westlede.
Artikel 3 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Lijsterstraat 3, wordt
voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur voor de IGS Westlede.
Artikel 4 - De heer Daan Vanheel, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Maalderijstraat 2 bus 2, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de IGS Westlede.
Artikel 5 - Hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van IGS
Westlede van 19 maart 2019 met als enig agendapunt 'Samenstelling Raad van Bestuur'.
Artikel 6 - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IGS Westlede, Smalle Heerweg
60, 9080 Lochristi.

38. TMVW. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Buitengewone algemene
vergadering op 22 maart 2019. Agenda. Goedkeuring.
Aanleiding
Raadslid Vanheel Daan stelt dat het raar is dat er in de lijst twee mandaten niet zijn opgenomen.
Namelijk er zijn twee mandaten bij TMVW, daar is niet over gesproken in de voor vergadering. Bij het
OCMW is er niet gesproken over het LAC.
Burgemeester stelt dat het schrijven van TMVW later is binnengekomen.
Raadslid Vanheel Daan stelt dat dit niet tot vertrouwen leidt.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Dit agendapunt te verdagen.

39. Veneco. Aanduiden en voordracht vertegenwoordigers. Buitengewone algemene
vergadering op 28 maart 2019. Agenda. Goedkeuring.
Aanleiding
De uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering van Veneco van 23 januari 2019, met
aanduiding van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019.
Context / feiten / argumenten
De gemeente Nazareth is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.
Juridische overwegingen
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 33 § 1 van de gecoördineerde statuten van
Veneco dat stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de
deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun
leden.
Artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 6 december 2018 dat stelt dat de
vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid, de concrete
inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor elke
algemene vergadering.
Artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 met betrekking tot de
onverenigbaarheden.
Dat de afgevaardigde voor de algemene vergadering geen lid mag zijn van de Raad van Bestuur.
Artikel 17 § 3 van de gecoördineerde statuten van Veneco dat stelt dat de Raad van Bestuur van de
Intergemeentelijke Vereniging Veneco een bindend voorstel doet over de verdeling van de
voordrachtsrechten over de aandeelhouders.
De beslissing van de Raad van Bestuur van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco van 22 januari
2019 waarbij de verdeling van de voordrachtsrechten wordt vastgelegd.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Christiaan Van herzeele, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Boeregemstraat 22
wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering/Buitengewone Algemene
Vergadering van Veneco voor de ganse legislatuur.
Artikel 2 - De heer Yves Ghyselinck, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Ten Edestraat 38a wordt
aangeduid als plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering/Buitengewone Algemene Vergadering
van Veneco voor de ganse legislatuur.
Artikel 3 - Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de bestuursperiode
lopende van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024 en voor voordracht door de gemeente
Nazareth voorgesteld als kandidaat-deskundige voor de bestuursperiode lopende van 1 januari 2019
tot en met 31 december 2024:
 de heer Danny Claeys, burgemeester, wonende te 9810 Nazareth, Stationsstraat 121.
Artikel 4 - Overeenkomstig artikel 435, vierde lid van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december
2017 en artikel 18 van de gecoördineerde statuten van Veneco de heer Frank Dhaenens, raadslid,
wonende te 9810 Nazareth, Jagerstraat 12, aan te wijzen als lid met raadgevende stem van de Raad
van Bestuur van Veneco.
Artikel 5 - De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 28 maart 2019
worden goedgekeurd:
1. Toelichting werking Veneco
2. Akteneming verslag jaarvergadering 12-06-2018
3. Akteneming verslag buitengewone algemene vergadering 06-12-2018
4. Benoeming bestuurders
o Bestuurders lid van de gemeenteraad
o Bestuurders buiten de raad
5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem.
Artikel 6 - Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Nazareth, houder van 1000 aandelen, die zal
deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging
Veneco die plaatsvindt op 28 maart 2019 om 18.00 uur in Zaal Souplex, Bisschopstraat 6 te 9800
Deinze, wordt het mandaat gegeven om:
 er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot
de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen
en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering
uit te voeren.
 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 28
maart 2019 geplande buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen
beraadslagen en daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle
voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de
agendapunten van de algemene vergadering te realiseren.
Artikel 7 - Afschrift van deze beslissing over te maken aan Veneco, ter attentie van mevrouw
Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen.

Vrije tijd
40. Huishoudelijk en retributiereglement IBO Nazareth. Aanpassing.
Aanleiding
In 2017 werden de afspraken uit het huishoudelijk reglement en het retributiereglement van het IBO
Nazareth vertaald naar een gebruiksvriendelijke infobrochure voor de ouders naar het model van het
VVSG conform de richtlijnen van Kind&Gezin en de zorginspectie. Recent werden hierin een aantal
aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht vanuit de opvangwerking, die leiden tot een aantal
aanpassingen/verduidelijkingen in het huishoudelijk en retributiereglement.
Context / feiten / argumenten
Bij de huidige herziening werden een drietal kleine wijzigingen/aanpassingen opgenomen:
 p. 4 van het huishoudelijk reglement: reservatie van warme maaltijden moet vanaf heden ten
laatste voor 18u op dinsdagavond zodat de leverancier van de maaltijden (keuken Wielkine)
zich meer efficiënt kan organiseren.
 Artikel 6 van het retributiereglement (Sociale korting): de term "sociale correctie" werd
vervangen door de term "sociale korting", conform de afspraken vanuit het OCMW/Sociaal
huis.



Artikel 10 van het retributiereglement (Facturatie en betaling) : verduidelijking met betrekking
tot laat- of niet-betalen van opvangfacturen. Hierbij wordt de kostprijs bij laattijdig of nietbetalen van een tweede aanmaning expliciet vermeld.
De gebruiksvriendelijke infobrochure voor de ouders "Huishoudelijk en retributiereglement" en het
document Huishoudelijk en Retributiereglement waarin beide reglementen afzonderlijk opgenomen
zijn, werden op elkaar afgestemd, waardoor beide documenten dezelfde éénduidige informatie
bevatten. Beide documenten werden in bijlage toegevoegd.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vanheel vraag de brochure aan te passen qua datum.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt de aangebrachte wijziging met betrekking tot tijdige annulatie warme maaltijden op
woensdagen tijdens de schoolweken (d.i. op dinsdag voor 18u) goed.
Artikel 2 - Keurt de verduidelijking inzake opvolging en kosten laattijdige of niet-betaling van de
opvangfactuur goed.
Artikel 3 - Keurt de wijziging in benaming van "sociale correctie" naar "sociale korting" goed.
Artikel 4 - Bij artikel 10 toe te voegen: Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via
dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur, of langs
gerechtelijke weg.

Pu
nten toegevoegd door raadsleden
41. Oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Wijze van samenstellen. Aanstelling
vertegenwoordigers van de fracties.
Aanleiding
Schepen Schaubroeck stelt dat er in de oude wetgeving nog een wijziging mobiliteitsplan zal worden
opgemaakt.
Dit kan gesubsidieerd worden.
Om snel te kunnen werken komt er op korte termijn reeds een gemeentelijke begeleidingscommissie
samen.
Context / feiten / argumenten
De samenstelling van de gemeentelijke begeleidingscommissie wordt heden samen samengesteld
door vertegenwoordigers van het college en de gemeenteraad (alle fracties).
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Om de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit vanaf heden als volgt samen te
stellen:
 Danny Claeys, Burgemeester-voorzitter
 Ivan Schaubroeck, Schepen
 Peter Versnaeyen, Schepen,
 Christiaan van Herzeele, Raadslid
 Frank Dhaenens, Raadslid
 Daan Van Heel, Raadslid.

Varia
42. Mondelinge vragen inwoners m.b.t. de in openbare zitting behandelde punten.
Nihil.

43. Mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
Mondelinge vragen gemeenteraadsleden











Raadslid Le Roy Nele stelt dat de infoavond van Veneco zeer interessant was. Veneco zal
aan Nazareth vragen om piloot te zijn voor de opmaak van een detailhandelplan. Raadslid Le
Roy vraagt om dit zeker op te nemen. Burgemeester stelt dat Nazareth zich reeds vroeger al
kandidaat stelde daarvoor.
Raadslid Verstraete Carla stelt dat het elk jaar sneeuwt. Net zoals vorig jaar kan je de
gemeentegrenzen vaststellen door het strooien. Hoe komt het dat dit zo is? Andere
raadsleden stellen dat het omgekeerd was. Burgemeester stelt dat elke gemeente een ander
plan is. Nazareth strooit met pekel en zout, misschien komt dit daardoor. De ruimer van de
fietspaden is twee maal in panne gevallen. Dit is inderdaad balen. Schepen Schaubroeck stelt
dat er in de wijken niet gestrooid wordt en dat er 4 klachten waren over de andere wegen.
Raadslid Verstraete stelt dat er terecht niet gestrooid wordt in de wijken. Kinderen moeten
daar kunnen spelen. Raadslid Ghyselinck stelt om een lijst te publiceren met welke straten in
welke fase ligt.
Raadslid Van Poucke Simon stelt dat er een gevaarlijke situatie is waar de Schoolstraat op
Huisepontweg komt. (spiegel of stopbord of voorrang). Raadslid Van herzeele stelt dat daar
nog geen ongevallen zijn gebeurd. Raadslid Vanheel hoopt dat bij de opmaak van het
mobiliteitsplan niet alleen rekening zal worden gehouden met waar ongevallen gebeuren.
Raadslid Vanheel Daan vraagt naar de stand van zaken voor het huishoudelijk reglement. Is
het nuttig om vragen door te spelen zonder dit op de gemeenteraad te moeten doen? Dit kan
gebeuren op het meldingspunt. Is het mogelijk om het belastingsreglement leegstand en
tweede verblijf ter bespreking te stellen?
Schepen Schaubroeck stelt dat het mobiliteitsplan aan herziening toe is. Om dit te doen is er
een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) nodig. Daar zijn alle fracties in
vertegenwoordigd. Vrijdag laatstleden is er een GBC vastgelegd eind februari. Alle fracties
dragen een vertegenwoordiger voor.

44. Mededelingen van de voorzitter.
Geen.

Aldus beslist in zitting van heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.
Namens de raad,

Steven Van de Velde
algemeen directeur

Dirk Le Roy
voorzitter

