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De gemeenteraad,
OPENBAAR

Algemeen bestuur
1. Proces-verbaal van 11 september 2017. Goedkeuring.
Aanleiding
Het proces-verbaal van de zitting van 11 september 2017, dat ten minste 8 dagen vóór de vergadering
op het gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Bij mondelinge vragen gemeenteraadsleden wordt gevraagd om de vraag volledig op te nemen en
ook het antwoord.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het proces-verbaal van de zitting van 11 september 2017 wordt goedgekeurd, mits
aanpassing bij agendapunt 17 mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
2. Vaststelling rangorde gemeenteraad.
Besluit: Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Dit agendapunt te verdagen.
3. Fractieleider. Vervanging. Kennisname.
Aanleiding
Aanduiding fractieleider voor N-VA in vervanging van de heer Koen Dewaele.
Context / feiten / argumenten
Artikel 38 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
De beslissing van 4 februari 2013 houdende kennisname van de fractieleiders voor de legislatuur
2013-2018.
De beslissing van 11 september 2017 houdende ontslagaanbieding als raadslid van de heer Koen
Dewaele.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Neemt kennis van de aanduiding van Frank Dhaenens als fractieleider van de NV-A fractie.
4. Samenstelling raadscommissies. Vervanging. Goedkeuring.
Aanleiding
Raadslid Jacques Wollaert moet aangeduid worden in de commissie algemene zaken en de
commissie grondgebonden zaken in vervanging van de heer Koen Dewaele.
Juridische overwegingen
Artikel 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
De beslissing van 4 februari 2013 houdende aanduiding van de heer Koen Dewaele voor de N-VA
fractie in de raadscommissies.

De beslissing van 11 september 2017 houdende ontslagaanbieding als raadslid van de heer Koen
Dewaele en installatie en eedaflegging van zijn opvolger, de heer Jacques Wollaert.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Duidt raadslid Jacques Wollaert aan als effectief vertegenwoordiger voor de N-VA fractie in
de commissie algemene zaken in vervanging van de heer Koen Dewaele.
Artikel 2 - Duidt raadslid Jacques Wollaert aan als plaatsvervanger voor de N-VA fractie in de
commissie grondgebonden zaken in vervanging van de heer Koen Dewaele.
5. Aankoop straalverbinding voor de integratie van de verschillende sites binnen het
gemeentelijk netwerk. Raming, Opdrachtdocumenten, wijze van gunnen. Goedkeuring.
Aanleiding
Het is belangrijk dat alle sites (sportsite, loods, ...) van het gemeentelijk patrimonium binnen eenzelfde
netwerk kunnen werken aan eenzelfde snelheid, als we alsmaar en meer en meer digitaal werken en
digitale dienstverlening aanbieden.
Context / feiten / argumenten
Aangezien de firma Cipalschaubroeck de opdracht kreeg toegewezen om het serverpark dit jaar te
vernieuwen en - in afwezigheid van een IT-deskundige - ondertussen know how opbouwde
betreffende ons netwerk, wordt voorgesteld om de installatie van de straalverbinding aan
Cipalschaubroeck te gunnen voor het bedrag zoals ingeschreven in het budget (€ 40.500 incl. btw).
Financiële impact
De geraamde kostprijs is € 40.500,00. Dit bedrag is voorzien op artikel 2017/Z-02.03.07/011901/24000100/BESTUUR/ICT/0/VERVIN2/U.
Juridische overwegingen
De wet op de overheidsopdrachten is van toepassing, meerbepaald artikel 26 §1, 1° f) dat bepaalt dat
er via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan slechts 1 leverancier kan gegund worden
omwille van de technische specificiteit.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Beslist om de installatie van de straalverbinding tussen de kerk, de sportsite en de loods
principieel goed te keuren voor het geraamde bedrag van maximum € 40.500,00 incl. btw.
Artikel 2 - Keurt hiertoe de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking goed omwille van de
technische specificiteit van de opdracht.
Artikel 3 - Machtigt het College om deze opdracht verder af te handelen.
6. Kerkenbeleidsplan. Goedkeuring.
Aanleiding
Iedere gemeente is verplicht om een kerkenbeleidsplan op te maken met als belangrijkste doelstelling
na te denken over de toekomst van het kerkelijk patrimonium, gelet op de dalende trend aan
kerkgangers in Vlaanderen.
Context / feiten / argumenten
In het ontwerp kerkenbeleidsplan zoals in de bijlage toegevoegd, wordt expliciet de keuze gemaakt
om zowel de Sint-Amanduskerk in Eke als de OLV-Geboortekerk in Nazareth open te houden voor de
erediensten (liturgische diensten) de komende jaren en in die zin ook de nodige renovatiewerken te
plannen. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid gelaten voor valorisatie, zoals bijvoorbeeld af en toe
eens een concert of tentoonstelling in de kerk.
Het ontwerp lag ter inzage van 15 juni tot en met 15 juli 2017. Het plan is door 2 inwoners
geconsulteerd.
Er zijn tijdens het 'openbaar onderzoek' geen fundamentele bezwaren ingediend, enkel de suggestie
om gezinsvieringen toe te voegen op pag. 17 bij eucharistievieringen, alsook 'andere diensten' zoals
vieringen voor catechese, schoolvieringen, 11-novemberviering, dienst Allerheiligen.
Het bisdom Gent keurde het kerkenbeleidsplan goed op 5 september 2017.
Adviezen

De erfgoedwerkgroep van 13 juni 2017 en de cultuurraad van 29 maart 2017 hebben het ontwerp
kerkenbeleidsplan gunstig geadviseerd (zie bijlages).
Juridische overwegingen
In 2011 maakte Minister Bourgeois een nota op voor de gemeenten om na te denken over de
toekomst van kerken op hun grondgebied.
Het parochiekerkenplan werd vervangen door een kerkenbeleidsplan.
In 2015 maakte het nieuw Onroerenderfgoeddecreet de opmaak van een kerkenbeleidsplan verplicht.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Wollaert merkt op dat twee punten te maken hebben met veiligheid en vraagt of deze zaken
reeds zijn uitgevoerd. Schepen Van Ongeval antwoordt dat deze zaken zijn opgevolgd.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek kerkenbeleidsplan van 15
juni 2017 tot en met 15 juli 2017.
Artikel 2 - Keurt het kerkenbeleidsplan goed mits aanpassing van de activiteiten.
Artikel 3 - Maakt afschrift van deze beslissing over aan intercommunale Veneco, die instaat voor de
opmaak van het kerkenbeleidsplan.
7. Herbestemming Dekenij. Werkwijze. Goedkeuring.
Aanleiding
Leegstand Dekenij.
Context / feiten / argumenten
Verkoop of concessie.
Nota in bijlage.
Bespreking op commissie grondgebonden zaken van 2 oktober 2017.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Verstraeten vindt het jammer dat de tuin weg is.
Raadslid De Backer vraagt naar een visie op café van Centrum en hoeveel verplichtingen er zullen
worden opgelegd aan de uitbater. Die afspraken zullen net in overleg met private partner worden
bepaald.
Raadslid Zoeter vraagt of het strikt beperkt wordt tot taverne, café. Ook dit is nog niet bepaald en zal
blijken uit de dialoog.
Raadslid Van Collie vindt te timing weinig ambitieus. De procedure laat hierin niet veel ruimte.
Besluit: Met 18 stemmen voor (Raf De Vos, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van
herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan
Schaubroeck, Dirk Vos, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Sylvie
Baert, Nathalie Dhondt, Kurt Van Collie, Jacques Wollaert), 3 onthoudingen (Karin Zoeter, Linda De
Backer, Dirk Verlinden)
Artikel 1 - Goedkeuring van de nota aangaande de toekomst van de Dekenij.
Artikel 2 - Goedkeuring voor het opstarten van een concurrentiedialoog voor de concrete uitwerking
van deze toekomst voor de Dekenij.
Artikel 3 - Het College wordt gemachtigd om meester Rasschaert aan te stellen voor de opmaak van
de leidraad voor de concurrentiedialoog en de begeleiding van het proces.
Artikel 4 - Het College wordt gemachtigd om de mogelijkheden van een pop-upfunctie te onderzoeken.

Algemene financiering
8. OCMW Nazareth. Budgetwijziging 2017/1. Kennisname.
Aanleiding
Budgetwijziging 1 betreffende dienstjaar 2017 van het OCMW Nazareth bestaande uit een
verklarende nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële nota, goedgekeurd door de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 4 juli 2017.
Financiële impact

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge blijven passen in de laatste aanpassing van
het meerjarenplan. De gemeentelijke bijdrage wijzigt niet.

Juridische overwegingen
OCMW Decreet van 19 december 2008, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, m.b. artikel
156
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot
op heden.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Neemt kennis van de budgetwijziging 2017/1 van het OCMW Nazareth, in bijlage
toegevoegd.

Veiligheid
9. Hulpverleningszone Exploitatie en investeringsdotatie 2018. Dotaties. Goedkeuring.
Aanleiding
De e-mail van Hulpverleningszone Centrum van 8 september 2017 met betrekking tot de dotatie voor
exploitatie, de dotatie voor investeringen en de totale dotatie 2018 voor onze gemeente, zoals
opgenomen in de ontwerpbegroting 2018.
Context / feiten / argumenten
Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie keurde het zonecollege van de
Hulpverleningszone Centrum op 6 september 2017 het ontwerp van de begroting voor het dienstjaar
2018 goed.
De dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum worden jaarlijks goedgekeurd
door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begroting en de door de gemeenten
aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2018 door Nazareth volgende dotaties toegekend aan de
Hulpverleningszone Centrum:
 Voor exploitatie: 414.437,47 euro
 Voor investeringen: 45.725,80 euro
De definitieve goedkeuring van de begroting 2018 door de zoneraad is ingepland voor 27 oktober
2017. De begroting van de zone dient te worden goedgekeurd in de zoneraad van oktober omwille
van de door de wetgever opgelegde termijnen inzake het goedkeuringstoezicht.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begroting uitvoerbaar zou zijn.
Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten betreffende de
dotaties aan de zone te ontvangen om de begroting voor het dienstjaar 2018 definitief te kunnen
goedkeuren.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.
Adviezen
Het totaal aan opgenomen dotaties in het ontwerpbudget (460.163,27) is quasi gelijk aan de
voorspelling uit het Financieel Meerjarenplan voor dienstjaar 2018 (454.742,00 euro). De
exploitatiedotatie is 9.260,53 euro lager; de investeringsdotatie is 14.681,80 euro hoger. Dit zorgt voor
een totale stijging van 5.421,27 euro in voorliggend ontwerp t.o.v. het Financieel Meerjarenplan.
Positief advies van de financieel beheerder.
Juridische overwegingen
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, §1.
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.
KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Keurt de dotatie 2018 aan de Hulpverleningszone Centrum goed voor volgende bedragen:
 voor exploitatie: 414.437,47 euro
 voor investeringen: 45.725,80 euro
Artikel 2 – Wijst deze uitgave aan op de artikelnummers:
 2018/Z-01.01.04/0410-00/64930250/BESTUUR/FIN/470/IE-GEEN/U van het exploitatiebudget
 2018/Z-01.01.04/0410-00/66400100/BESTUUR/FIN/470/BEVEILIG/U van het
investeringsbudget.
Artikel 3 - Afschrift van onderhavige beraadslaging zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan:
 Hulpverleningszone Centrum, t.a.v. de zonesecretaris, Roggestraat 70 te 9000 Gent.
 de toezichthoudende overheid, t.a.v. Provincie Oost-Vlaanderen, Federale diensten van de
Gouverneur, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.

Wegen en mobiliteit
10. Aankoop van een tractor met frontlader en voorzien van frontschub en regelbare
palletvorken. Raming, opdrachtdocumenten, wijze van gunnen. Goedkeuring.
Aanleiding
Goedkeuring van de raming, opdrachdocumenten, gunningswijze en aan te schrijven firma's.

Context / feiten / argumenten
In het kader van de opdracht “Aankoop en levering van landbouwtractor met frontlader en voorzien
van frontschub en regelbare palletvorken” werd een bestek met nr. TECH2017-033 opgesteld door de
technische dienst.
De raming excl. btw bereikt de limiet voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking van € 135.000,00 niet.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Motivatie om te kiezen voor een landbouwtractor (Marcel Peeraer):
- Ter vervanging van de huidige tractor om de volgende redenen:
 Momenteel vaak in de garage staat en veel olie verliest.
 De tractor moet gedeeld worden met feestelijkheden, o.a. voor het verplaatsen van de
nadarwagens.
- Om in eigen transport te voorzien binnen de groendienst:
 Niet iedere ploeg heeft een eigen vervoermiddel. (10 mensen en 3 camionetten momenteel.
Werken doen we in ploegen van 2 per sector).
- Om het rondrijden te ontmoedigen; de luxe uitvoering van de camionetten geeft soms aanleiding
hiertoe.
- Om kosten te drukken
 Een tractor heeft geen periodieke controle nodig.
 Een tractor is minder onderhevig aan slijtage.
 De levensduur is het dubbele van een camionette.
 We kunnen grotere gewichten vervoeren.
 We kunnen slijtage op de andere voertuigen sparen.
 We kunnen zelf materialen meepakken en moeten minder beroep doen op de extra chauffeur
met de vrachtwagen.
 Snoeihout en snippers kunnen sneller worden verwerkt, opgetild en verplaatst… .
 Er is minder techniek aanwezig en het staal is ook staal.
- De tractor zal ook zichtbaarder zijn en veiliger in het straatbeeld.
- We kunnen ook meer in ons buitengebied werken uitvoeren.
- Er zijn meer mogelijkheden om machines aan te koppelen.
- De tractor kan ingezet worden in de winterdienst.
- Kan makkelijker onze hakselaar aandrijven.
Financiële impact
De uitgave van deze opdracht wordt indicatief geraamd op € 55.000,00 incl. btw.
De nodige kredieten zijn voorzien op volgend artikel van het investeringsbudget 2017/Z02.03.12/0680-00/24000100/BESTUUR/GRO/0/VERVINV2/U.
Juridische overwegingen
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van €
135.000,00 excl. btw niet bereikt).
De wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Artikel 160 §1bis van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Keurt de opdrachtdocumenten met nr. TECH2017-033 en de raming ten bedrage van €
55.000,00 incl. btw goed voor de opdracht “Aankoop en levering van landbouwtractor met frontlader
en voorzien van frontschub en regelbare palletvorken”, opgesteld door de technische dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene voorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten.
Artikel 2 – Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – Nodigt volgende firma's uit om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking:

 Thienpondt Peter, Krekelstraat 22A te 9052 Gent
 Moeykens Arnold, Pontweg 136 te 9890 Gavere
 De Munck Agri, Latemdreef 43 te 9630 Zwalm
 Firma Beel, Waregemseweg 75 te 9790 Wortegem-Petegem
 The Ponderosa, Steenweg Deinze 106.
Artikel 4 – De offertes dienen het bestuur ten laatste bereiken op vrijdag 3 november 2017 om 12 uur.
Artikel 5 – De nodige kredieten zijn voorzien op volgend artikel van het investeringsbudget 2017/Z02.03.12/0680-00/24000100/BESTUUR/GRO/0/VERVINV2/U.
Artikel 6 – Het College wordt gemachtigd tot verder opvolging en gunning van deze opdracht.
11. Aankoop van een elektrische lichte bestelwagen - loods. Contractvoorstel. Goedkeuring.
Aanleiding
Kennisname en goedkeuren van contractvoorstel voor de aankoop van elektrische lichte bestelwagen
(Nissan e-NV200) via DNB Eandis.
Context / feiten / argumenten
Gelet op de energiediensten die Eandis CVBA sedert 2010 organiseert voor lokale besturen;
Nazareth wenst de begrippen duurzaamheid en energie-efficiëntie te integreren in het lokaal beleid
betreffende het patrimonium in het geheel en het gemeentelijk voertuigenpark in het bijzonder.
De gemeenteraadsbeslissing van 1 december 2014 houdende principiële goedkeuring tot
ondertekening van het Burgemeestersconvenant.
Het gemeentebestuur engageert zich eveneens om de uitstoot van CO² door het gemeentelijk
voertuigenpark te beperken.
De aankoop van een nieuwe personenwagen noodzakelijk is, hierdoor werd er € 35.000,00 incl. btw
voorzien in BW1.
De raming excl. btw bereikt de limiet voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking van € 135.000,00 niet.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Een middelgrote personenwagen de voorkeur geniet.
De intercommunale Gaselwest via de DNB Eandis een aanbod heeft van elektrische voertuigen (zie
bijlage).
Deze aankoop van een elektrisch voertuig komt tegemoet aan de doelstellingen van het SEAP, meer
bepaald de reductie van de CO²-uitstoot.
De gemeente wenst met deze aankoop van een elektrisch voertuig anticiperen op de plaatsing van de
oplaadpaal en tevens de inwoners sensibiliseren naar het gebruik van elektrische wagens.
In samenspraak met de ploegbaas groendienst (Marcel Peeraer) werden specificaties vastgelegd
waaraan het aan te kopen voertuig dient te voldoen (zie bijlage).
Een contractvoorstel van Eandis werd ontvangen voor de levering van een lichte bestelwagen
elektrisch aangedreven, model Nissan e-NV200 volgens de specificaties van de technische dienst
voor het bedrag van € 25.172,19 exclusief btw (30.458,35 inclusief btw).
Financiële impact
De uitgave van deze opdracht werd indicatief geraamd op € 35.000,00 incl. btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op volgend artikel van het investeringsbudget 2017/Z02.03.12/0200-00/24000100/BESTUUR/ODO/O/VERVINV2/U.
Juridische overwegingen
Artikel 57, § 3, 5° en 6° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Artikel 160 §1 bis van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van €
135.000,00 excl. btw niet bereikt).
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Gaat akkoord met het contractvoorstel van Gaselwest/DNB Eandis voor de aankoop en
levering van een lichte bestelwagen type Nissan e-NV200, tegen de som van € 25.172,19 excl btw (€
30.458,35 incl. btw).
Artikel 2 - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in het contractvoorstel
en met het krediet ingeschreven op volgend artikel van het investeringsbudget 2017/Z-02.03.12/020000/24000100/BESTUUR/ODO/O/VERVINV2/U.
Artikel 3 - Machtigt het College tot ondertekening van het contractvoorstel en de verder afhandeling
van het dossier.
12. Herinrichting Dorp Nazareth. Signalisatieplan. Aanvullend verkeersreglement.
Goedkeuring.
Aanleiding
Fase 3 van de werken herinrichting Dorp Nazareth zullen vermoedelijk klaar zijn op 20 oktober 2017.
Vanaf dan is de centrale as opnieuw opengesteld voor verkeer.
Studiebureau Snoeck heeft een signalisatieplan opgesteld in functie van het vernieuwde plein. (zie
bijlage)
Het signalisatieplan voorziet in volgende zaken:
 Éénrichtingsverkeer uitgezonderd voor fietsers in de Langemunt vanaf de ’s Gravenstraat
richting Dorp, tussen Dorp 37 en Dorp 29 (in diezelfde richting), tussen Dorp 28 en Dorp 14 (in
diezelfde richting), tussen Dorp 12 en Dorp 6 (in diezelfde richting).
 Erfzone vanaf het kruispunt ’s Gravenstraat met Langemunt richting Dorp, vanaf de drempel
thv Dorp 33 richting Dorp 29, vanaf de drempel thv Dorp 10 richting Dorp 6 en in de
Lindendreef thv de inrit naar de langparkeerparking Dekenij richting Dorp.
 De centrale as blijft een voorrangsweg
 Zone 30 wordt uitgebreid: vanaf de rotonde op de ’s Gravenstraat richting Dorp, vanaf het
kruispunt Stropstraat – Drapstraat (inclusief kruispunt), vanaf kruispunt ’s Gravenstraat –
Langemunt richting Dorp.
 Blauwe zone voor parkeren wordt uitgebreid: vanaf de rotonde op de ’s Gravenstraat richting
’s Gravenstraat – Langemunt richting Dorp.
 Beide langparkeerparkings thv CC Het Centrum en Dekenij worden aangeduid met
aanwijsborden.
Voor de verordenende maatregelen dient een aanvullend verkeersreglement te worden goedgekeurd.
De uitbreiding van de zone 30 wordt verwerkt in een afzonderlijk algemeen aanvullend
verkeersreglement mbt zonale snelheidsregeling.
De uitbreiding van de blauwe zone voor parkeren wordt eveneens verwerkt in een afzonderlijk
algemeen aanvullend verkeersreglement mbt de blauwe zones.
De verordenende maatregelen aangaande de erfzone en het eenrichtingsverkeer worden hierna
verder gedefinieerd.
Adviezen
Gunstig advies door de verkeerspolitie na overleg.
Juridische overwegingen
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het
decreet betreffen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - In te richten als erfzone:
 de Langemunt,
 Dorp vanaf de drempel ter hoogte van Dorp 33 richting Dorp 29
 Dorp vanaf de drempel ter hoogte van Dorp 10 richting Dorp 6
 de Lindendreef vanaf de inrit naar de langparkeerparking Dekenij richting Dorp.
Deze maatregel wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden
F12a en F12b, respectievelijk het begin en einde van de erfzone.
Artikel 2 - Éénrichtingsverkeer in te voeren, uitgezonderd voor fietsers, in:
 de Langemunt (vanaf ’s Gravenstraat richting Dorp)
 tussen Dorp 37 en Dorp 29 (in diezelfde richting)
 tussen Dorp 28 en Dorp 14 (in diezelfde richting)
 tussen Dorp 12 en Dorp 6 (in diezelfde richting).
Artikel 3 - Het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de invoering van de zonale
snelheidsregeling en van het snelheidsregime van bepaalde straten of delen van straten buiten het
afgebakende gebied van 19 december 2016 in deze aan te passen.
Artikel 4 - Op de hierna vermelde openbare wegen, wordt een zone met een beperkte parkeertijd
(blauwe zone) ingevoerd, geregeld volgens art. 27 van het Koninklijk besluit houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975:
 In de Steenweg vanaf huisnr. 88 tot aan de Plaanstraat huisnr. 138
 In de Stationsstraat, tussen de Steenweg en de Noël Schoorensstraat
 De Steenweg tussen de huisnummer 135 tem 159
 In de Langemunt
 Op het Dorp en in de Drapstraat vanaf de rotonde tot aan het huis Drapstraat 30
 In de Drapstraat en op het Dorp vanaf het kruispunt met de Stropstraat tot aan de rotonde van
Dorp.
13. Warandestraat. Aanpassing ontwerp. Goedkeuring.
Aanleiding
Na de oplevering van de werken aan de Warandestraat waren er opmerkingen betreffende de
snelheid in de straat en de geluidsoverlast van de printbeton.
Context / feiten / argumenten
Het College heeft een proefopstelling met obstakels georganiseerd (nadarhekken ter hoogte van de
printbeton).
Er is tevens een vergadering georganiseerd met de bewoners eind augustus.
Er werd een technische beschrijving opgemaakt door de technische dienst, zie bijlage.
Financiële impact
Raming aanpassingen in bijlage ten bedrage van € 54.262,00 excl. btw.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Zoeter stelt bedenkingen te hebben bij de bloembakken en de kost om een nieuwe weg
reeds te heraanleggen. De Open VLD fractie zal zich dan ook onthouden.
Besluit: Met 18 stemmen voor (Raf De Vos, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van
herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan
Schaubroeck, Dirk Vos, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Sylvie
Baert, Nathalie Dhondt, Kurt Van Collie, Jacques Wollaert), 3 onthoudingen (Karin Zoeter, Linda De
Backer, Dirk Verlinden)
Artikel 1 - De vakken met printbeton te vervangen door gewone snelhardende beton.
Artikel 2 - De parkeerhavens eveneens te vervangen door gewone snelhardende beton.
Artikel 3 - Mobiele plantenbakken aan te kopen om als snelheidremmende obstakels te plaatsen in de
Warandestraat.
Artikel 4 - Gunt de opdracht vermeld onder artikel 1 en 2 bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 5 - Nodigt volgende firma's uit om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking:
 Rotsart bvba, Krommewege 33 te 9990 Maldegem
 Vindevogel, Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem
 J. Tavernier & Zn, Bruisbeke 51 te 9520 Sint-Lievens-Houtem
 Wawebo nv, Kluizenhof 20 te 9170 Sint-Gillis-Waas.

Artikel 6 - Keurt de technische beschrijving, meetstaat en de raming ten bedrage van € 54.262,00
excl. btw voor de opdracht "aanpassingen Warandestraat", opgesteld door de technische dienst, goed.
Artikel 7 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op artikel
0200-00/22400100/BESTUUR/ODO/0/BELPROJWEG/U (actie C.3.2.1).
14. Onderhoudswerken aan wegen, fiets- en voetpaden. Ontwerp, bestek, raming en wijze van
gunnen. Goedkeuring.
Aanleiding
Historiek:
15 februari 2017: samenkomst College ter bespreking van wat moet worden aangepakt. (CBS 20
februari 2017)
27 maart 2017: samenkomst College en sb Haegebaert ter bespreking van de gekozen projecten
4 april 2017: projectomschrijving ontvangen van sb Haegebaert
19 april 2017: opmerkingen in CBS besproken
15 mei 2017: 1ste bestek ontvangen – raming € 894.548,25 excl.btw
22 mei 2017: CBS maakt keuze in de uit te voeren werken
23 mei 2017: keuze wordt overgemaakt aan Haegebaert
1. fietspad Spoorwegstraat, maar enkel voor de aansluitingen op het voetpad
2. voetpad Plaanstraat
3. verlagen voetpad langsheen centrale as thv zebrapaden
4. fietspad Eikenstraat thv Spoorweg, maar enkel voor de aansluitingen op het voetpad
==> uitvoering tweede helft 2017
5. voetpad 's Gravenstraat
6. voetpad en kruispunt Ommegangstraat
7. voetpad Eke-Landuit steenweg thv Eedstraat
8. herasfalteren van de steenweg tussen rotonde Bonaparte en dorp Eke
==> uitvoering eerste helft 2018
Dossiers met bouwaanvraag allemaal in 1 keer aangevraagd, ook deze voor een vermoedelijke 3e
uitvoeringstermijn op 6 mei 2017.
Midden september goedkeuring vergunning voor dossiers zonder openbaar onderzoek.
Midden oktober vermoedelijke goedkeuring vergunning voor dossiers met een openbaar onderzoek.
Aangepast bestek ontvangen op 21 september 2017.
Financiële impact
Raming: € 543.319,95 excl. btw of € 657.417,14 incl. btw voor de 8 projecten.
Algemene kostprijs (gunning): € 30.595,00 excl. btw of € 37.019,95 incl. btw.
TOTAAL: € 694.437,09 incl. btw.
De werken zijn als volgt opgedeeld:
Fietspad Spoorwegstraat - € 64.572,13 incl. btw
Voetpad Plaanstraat - € 64.162,25 incl. btw
Verlagen thv zebrapaden - € 58.847,38 incl. btw
Fietspad Eikenstraat - € 35.976,81 incl. btw
Voetpad 's Gravendreef - € 57.742,83 incl. btw
Kruispunt Ommegangstraat - € 86.663,48 incl. btw
Voetpad Eke-Landuit thv Eedstraat - € 23.536,32 incl. btw
Herasfalteren Steenweg tss Bonaparte en Dorp Eke - € 228.896,01
ALGEMEEN: € 37.019,95 (verzekeringen, …)
Juridische overwegingen
Inhoud bestek:
- fasering opgedeeld in 2 fasen, uitvoering in 2017 niet haalbaar: 1ste deel in eerste helft 2018, 2de
deel in tweede helft 2018.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Van Collie vraagt waarom er gekozen wordt voor de herasfaltering van de Steenweg.
Schepen Van herzeele antwoordt dat daar toch wat slijtage is.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het dossier "fietspad Spoorwegstraat ten bedrage van € 64.572,13 incl. btw" en het dossier
"fietspad Eikenstraat ten bedrage van € 35.976,81" uit het bestek "onderhoudswerken aan wegen, fietsen voetpaden" te halen en voorziet de uitvoeringstermijn voor alle werken in de eerste helft van 2018.

Artikel 2 - Keurt het ontwerp en het bijzonder bestek "onderhoudswerken aan wegen, fiets- en
voetpaden" goed met uitzondering van de dossiers vermeld in artikel 1. De aangepaste ramingen ten
bedrage van € 593.888,15 (excl. btw) goed voor de totaliteit van de werken enerzijds, opgesteld door
de ontwerper, studiebureau N.V. Haegebaert te 8490 Jabbeke. De lastvoorwaarden worden voorgesteld
zoals voorzien in het bijzonder bestek.
Artikel 3 - Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de open aanbesteding en machtigt het College
tot gunning en verdere afhandeling van dit dossier.
Artikel 4 - De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien op volgend artikel van het
investeringsbudget 2017/Z-21.01.01/80200-00/22400100/BESTUUR/ODO/0/VERVINV/U.

Vrije tijd
15. Toekenning noodhulp Zuid-Oost-Azië. Goedkeuring.
Aanleiding
De landen Nepal, India en Bangladesh zijn eind augustus/begin september getroffen door hevige
moessonregens die hele gebieden onder water zetten en dorpen volledig van de kaart veegden met
als gevolg miljoenen mensen zonder onderdak, drinken of water.
Context / feiten / argumenten
Voor Nepal spreken de Verenigde Naties over de ergste overstromingen in tien jaar. In Bangladesh is
meer dan een derde van het grondgebied overstroomd als gevolg van de moessonregens.
Het Rode Kruis vraagt dringend hulp en schat de investeringen om de gebieden terug op te bouwen
op 7 miljoen euro.
Het Rode Kruis deelt ter plekke noodhulpgoederen uit (o.a. zuiveringstabletten voor drinkbaar water,
survival kits, tenten, ...) en zorgt voor reddingsacties.
Het voorstel van schepen Deschamps om het voorziene bedrag van € 1.000 op te trekken naar €
2.000, omwille van de budgettaire ruimte in het Noord-Zuid budget, waardoor we in 2017 op een totaal
bedrag van € 3.500 aan noodhulp komen.
Financiële impact
€ 2.000 aan noodhulp.
Visum financieel beheerder
Er is geen visum vereist voor dit dossier. Bijgevolg geen standpunt ingenomen.
Geen standpunt ingenomen visum VSM/2017/0091 van Jeffrey De Cock van 07-09-2017
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt goed om een bedrag van € 2.000 voor noodhulp over te maken aan het Rode Kruis
Internationaal.

Varia
16. Mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
Aanleiding
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een vraag wil stellen, wordt genoteerd:
 raadslid Vos: 2 vragen
 raadslid Zoeter: 4 vragen
 raadslid De Backer: 1 vraag.
Mondelinge vragen gemeenteraadsleden
Raadslid Vos meldt een vraag van een inwoner (27/02/2017 om 8.27 uur) die een melding heeft
gedaan en een automatisch antwoord heeft gekregen, maar geen verdere opvolging. We zullen dit
doorgeven.
Raadslid Vos meldt dat de platen bij de werken op het Dorp soms glad zijn. We zullen dit meegeven
op de werfvergadering.
Raadslid Zoeter vraagt om info te verschaffen als straten worden afgesloten en gehele afsluitingen te
vermijden. Inwoners worden zo gegijzeld. Schepen Vercruysse bevestigt dat er inderdaad iets is
misgelopen op de scholencross.

Raadslid Zoeter vraagt naar de snoei op de Steenweg. Deze ziet er bizar uit. Schepen Deschamps
stelt dat de grootste overweging voor de snoei het vrijmaken is van elektriciteitsdraden.
Raadslid Zoeter stelt dat er een nieuwe omzendbrief is over opcentiemen en hoe Nazareth zich
daartoe zal verhouden. Schepen Van Ongeval stelt dat er geen invloed zal zijn voor de inwoners.
Raadslid Zoeter vraagt om mogelijkheid te voorzien in de raadszaal om de ipad op te laden.
Raadslid De Backer stelt gebruik te hebben gemaakt van de officiële aanplakborden, maar het zijn er
geen tien meer. Schepen Van Ongeval stelt dat er inderdaad 1 aanplakbord is weggenomen omdat
het voor een woning stond.
17. Mondelinge vragen inwoners m.b.t. de in openbare zitting behandelde punten.
Besluit:
Nihil.
18. Mededelingen van de voorzitter.
Data:
 Globale Raadscommissie 23/10/2017
 Gemeenteraad 06/11/2017
 Globale Raadscommissie 13/11/2017 (intercommunales)
 Gemeenteraad 04/12/2017
Er is nog onduidelijkheid over de datum van de gemeenteraad van 18/12/2017.

Punten toegevoegd door raadsleden
19. Voorstel betreffende het aanvragen van een herziening voor Nazareth bij het Vlaams
Pendelfonds. (Agendapunt toegevoegd door raadslid Vos).
Aanleiding
Het Pendelfonds is een Vlaams subsidiefonds voor werkgevers die zelf maatregelen nemen om het
autogebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen. In Nazareth werd er in 2008 een bedrag van
meer dan 200.000 euro ontvangen voor bedrijventerrein De Prijkels.
Voor de 10de oproep van het Pendelfonds deelde de minister van mobiliteit, Ben Weyts, de Vlaamse
gemeentes in filegevoelige gemeentes en niet-filegevoelige gemeentes. Werkgevers gelegen in de
tweede categorie worden voortaan uitgesloten van het pendelfonds.
De Vlaamse overheid heeft er voor gekozen om enkel werkgevers in gemeenten met
voertuigverliestijden van 15% of meer in de spits ten opzichte van de daluren, als potentieel
subsidieerbaar te weerhouden. Nazareth valt met een verliestijd van 17,86% net buiten de
vooropgestelde selectie. Nochtans is Nazareth, als economisch knooppunt een belangrijk en groeiend
centrum van tewerkstelling.
Echter, uit bespreking op 9 maart 2017 in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken in het
Vlaams Parlement, blijkt dat Genk (14,99%), Putte (14,96%) en Oostende (14,54%) wel in de
vooropgestelde selectie werden opgenomen. Over de casus Oostende zei de minister tijdens de
bespreking in de commissie, dat Oostende met 14,5% maar net onder de ondergrens valt en daarom
op basis van de afronding van de cijfers als filegevoelig werd weerhouden.
We gunnen het deze steden en gemeenten uiteraard van harte, maar als voor deze steden en gemeente
de congestieverhoudingen wordt afgerond, dan menen wij daar als Nazareth met 14,86% ook
aanspraak kunnen op maken.
Trouwens, de Antwerpse gemeente Duffel, met 14,92% verkeert in dezelfde situatie als Nazareth.
Genk:
14,99 % - wel geselecteerd als filegevoelig gebied
Putte:
14,96 % - wel geselecteerd als filegevoelig gebied
Duffel:
14,92 % - niet geselecteerd als filegevoelig gebied
Nazareth:
14,86 % - niet geselecteerd als filegevoelig gebied
Oostende:
14,54 % - wel geselecteerd als filegevoelig gebied
Het gemeentebestuur van Duffel heeft alvast de stap gezet om aan de minister een herziening te
vragen voor de volgende oproep van het Pendelfonds.
Gelet op de inspanningen die Nazareth doet om de mobiliteit in de gemeente te verduurzamen én het
belang van stimulerende maatregelen voor ons economisch netwerk, lijkt het ons wenselijk dat ook
Nazareth doet wat het kan, om effectief tot een billijke herziening van deze berekening te komen.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden

Schepen Deschamps stelt contact te hebben gehad met de Vlaamse Administratie waaruit blijkt dat de
berekeningen zullen worden herzien.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het College onderneemt alle nuttige stappen om een herziening van de berekeningswijze
voor subsidieerbaarheid binnen het Vlaamse Pendelfonds, of een billijke toepassing hiervan te
bekomen, in functie van de ondersteuning van het bedrijfsleven in Nazareth en een verduurzaming
van de mobiliteit in de gemeente.
20. Voorstel tot doorlichten en remediërend bijsturen van de eigen reglementen betreffende de
werking van de gemeenteraad door het college, zijn gemachtigden en de
gemeenteraadsleden. (Agendapunt toegevoegd door raadsleden De Backer, Vos en
Dhaenens).
Aanleiding
In een democratisch bestel komt de besluitvorming die de burger raakt tot stand in de gemeenteraad,
waarbij de standpunten van de meerderheid tegen deze van de oppositiepartijen worden naar voor
gebracht en waarbij vervolgens door stemming een besluit wordt genomen. Om dit debat nog beter te
kunnen voorbereiden en gegronde beslissingen te kunnen nemen, heeft het gemeentebestuur van
Nazareth er in het verleden voor geopteerd om (thematische) gemeenteraadscommissies op te richten
waarbij de agendapunten van de gemeenteraad vooraf aan een meer diepgaand debat kunnen worden
onderworpen vermits hieraan meer tijd kan worden voorbehouden dan mogelijk is op de gemeenteraad.
Dit systeem, af en toe een dipje niet te na gesproken, heeft in het verleden bewezen dat dit inderdaad
een meerwaarde biedt aan het debat en de besluitvorming. De verenigde oppositiepartijen stellen nu
geregeld vast dat de meerderheid een loopje neemt met de ernst van de wijze waarop de politieke
besluitvorming tot stand komt.
Wij zijn van oordeel dat, vermits ook de gemeenteraadscommissies openbaar zijn, dat ook de
transparantie van het gemeentebestuur waarvan we als politiek mandataris allen deel uit maken,
ongeacht onze functie - raadslid of burgemeester of schepen - ten aanzien van onze inwoners de
laatste tijd een aanfluiting is van wat van een transparant democratisch bestuur kan worden
verwacht. Net nu de digitale techniek een optimale transparantie mogelijk zou moeten maken, stellen
we vast dat in de praktijk zelfs de door onszelf vastgelegde reglementen en termijnen niet meer worden
gerespecteerd. Indien immers op deze basisprincipes wordt toegegeven, glijden we af tot de dictatuur
van hen die wel over de informatie beschikken tegenover zij die deze informatie missen.
Dit is ontoelaatbaar.
Bovendien zijn de modaliteiten betreffende de werking van de gemeenteraad en de
informatieverstrekking hierover geregeld in het gemeentedecreet en de afgeleiden hiervan. Recent
meldden we dat de agenda van de gemeenteraad niet ter beschikking was voor de inwoners. Voor de
zitting van de gemeenteraad van september, vermeldde de gemeentelijke website nog steeds de
agenda van de gemeenteraad van de maand mei. Hiermee is de aanplakplicht geschonden.
Het beleidsplan van het huidige bestuur is ook niet meer beschikbaar op de gemeentelijke website.
De agenda en de verslagen van de commissies, die openbaar zijn, worden ook niet op de gemeentelijke
website vermeld.
Hiermee is de openbaarheid van de vergaderingen in het gedrang.
De problemen zijn legio:
1. Collegebesluiten zijn regelmatig niet meer tijdig consulteerbaar.
2. Dossiers die op de commissies en/of gemeenteraad worden geagendeerd zijn regelmatig
onvolledig, niet tijdig beschikbaar of worden tijdens de termijn dat ze ter inzage zijn te pas en
te onpas aangevuld.
3. Voor de gemeenteraadscommissies wordt de uitnodiging niet altijd tijdig verstuurd en vaak
ontbreken de stukken.
4. De informatieplicht ten aanzien van de burger betreffende de agenda van de gemeenteraad
en afgeleid daarvan de commissies wordt niet consequent opgevolgd.
Wij vinden het als gezamenlijke oppositie niet onze taak om te onderzoeken wie op welk niveau
verantwoordelijk is voor wat. Wellicht is het een samenspel van meerdere redenen waardoor we in deze
onhoudbare situatie zijn verzeild geraakt.
Voor ons, als gezamenlijke oppositie, staat het evenwel als een paal boven water dat de meerderheid
hiervoor de politieke verantwoordelijkheid draagt. Het is de taak van de leiding om iedereen van het
democratisch ideaal te doordringen en dit kan het best door er zichzelf naar te gedragen en dit na te
leven.
Wij verwachten derhalve van de voorzitter van de gemeenteraad dat hij de prerogatieven van de
gemeenteraad vrijwaart en er bij het College op aandringt opdat zij hierin hun verantwoordelijkheid
opnemen.

Wij verwachten derhalve van de burgemeester en het voltallig schepencollege dat zij zich opnieuw
bewust worden van de democratische basisbeginselen en dat zij het belang van transparantie en de
erbij horende informatieplicht elk voor zich (opnieuw) ter harte nemen. Wij verwachten dat zij op deze
wijze opnieuw respect zullen tonen voor de democratisch verkozen vertegenwoordigers van de
inwoners van Nazareth-Eke en de inwoners zelf.
We eisen van het college dat zij elke medewerker van de gemeentediensten, op zijn of haar niveau, op
de plicht wijst om elk in zijn/haar taak dit ideaal te respecteren en het eveneens uit te dragen door ervan
doordrongen te zijn dat de gemaakte afspraken en reglementen moeten worden nageleefd.
Om dit te kunnen realiseren, eisen wij van het College en het managementteam, dat zij alles in het werk
zullen stellen om de medewerkers en de diensten te faciliteren en op voldoende wijze te ondersteunen
om deze taken ook effectief te kunnen uitoefenen.
Met minder dan dit minimum kan ons inziens niet worden voorgehouden dat onze gemeente efficiënt
democratisch wordt bestuurd.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd:
zich uit te spreken over een voorstel van besluit waarbij aan het college en zijn gemachtigden de
opdracht wordt gegeven zich te verdiepen in de interne reglementen betreffende het organiseren van
vergaderingen en zittingen alsook de daarbij behorende informatieverstrekking; zich deze opnieuw
eigen te maken en zich er consequent naar te gedragen.
Juridische overwegingen
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. In het bijzonder op artikel 40 dat bepaalt dat de
gemeenteraad bij aanvang van de zittingperiode een huishoudelijk reglement vaststelt.
Gelet op het huishoudelijk reglement goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 22 april 2013.
Gelet op de oprichting van 3 gemeenteraadscommissies tijdens de gemeenteraadszitting van 4 februari
2013.
Gelet op de aanpassing van het huishoudelijk reglement m.b.t. de werking van de raadscommissies, in
de zitting van de gemeenteraad van 3 november 2014.
Overwegende dat deze gemeenteraadscommissies openbaar zijn en dat de burger die dat wenst, door
de inzage van de agenda of de deelname aan deze bijeenkomsten de democratische besluitvorming in
de gemeente terdege kan volgen.
Overwegende dat uit concrete voorvallen blijkt dat de bepalingen van deze reglementen in de praktijk
niet (meer) strikt worden nageleefd, waardoor niet alleen het respect voor de raadsleden maar ook en
vooral voor de in politiek geïntersseerde burger onder druk komt te staan en het democratisch
besluitvormingsproces vervolgens afglijdt naar een schijndemocratie.
Overwegende dat de fracties van Open VLD, GROEN en N-VA van oordeel zijn dat het respect voor de
inwoners en zijn vertegenwoordigers, de verkozen raadsleden, vereist dat de eigen interne
gemeentelijke reglementen stipt worden nageleefd zodat iedereen zijn rol terdege kan vervullen.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadsleden De Backer, Vos en Dhaenens vragen om alle regels die in de huishoudelijke reglementen
en decreten voorzien toe te passen en te laten toepassen.
De voorzitter van de Commissie Grondgebonden Zaken beaamt de situatie en vindt het jammer dat er
geen verontschuldigingen waren voor de commissievergadering zelf.
Sommige raadsleden vragen op zijn minst verontschuldigingen van de voorzitter van de Commissie
gezien het sarcasme niet op zijn plaats was.
De burgemeester antwoordt dat er akkoord kan gegaan worden met het besluit.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De gemeenteraad gelast het College om de eigen interne werking door te lichten op
onderstaande punten:
 Naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit het gemeentedecreet en het huishoudelijke
reglement van de gemeente met betrekking tot de werking van de gemeenteraad en de
gemeenteraadscommissies
 De informatieverstrekking aan de inwoners over de werking van de gemeenteraad en de
gemeenteraadscommissies zoals voorzien in het gemeentedecreet en het huishoudelijk
reglement van de gemeente.
Artikel 2 - De gemeenteraad gelast het College om remediërend in te grijpen waar de bestaande
procedures of verplichtingen voortvloeiend uit het gemeentedecreet en het huishoudelijke reglement
van de gemeente onvoldoende en niet consequent worden toegepast.
Artikel 3 - De gemeenteraad gelast het College om aan de gemeenteraad verslag uit te brengen over
de uitvoering van artikels 1 en 2 op een door de vergadering vast te stellen tijdstip.
Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.
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