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De gemeenteraad,
OPENBAAR

Algemeen bestuur
1. Proces-verbaal van 29 mei 2017. Goedkeuring.
Aanleiding
Het proces-verbaal van de zitting van 29 mei 2017, dat ten minste 8 dagen vóór de vergadering op het
gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het proces-verbaal van de zitting van 29 mei 2017 wordt goedgekeurd.
2. Farys. Vertegenwoordigers nieuwe structuur. Aanduiding.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Dit agendapunt wordt zonder voorwerp gesteld wegens het niet doorgaan van de algemene
vergadering van Farys.
3. Uitvoeren van schoonmaaktaken in gebouwen van gemeente en AG Nazareth. Raming,
opdrachtdocumenten, wijze van gunnen. Goedkeuring.
Aanleiding
Er is een noodzaak aan extra poetsondersteuning in de gemeentelijke basisscholen, in de nieuwe
turnhal en in de grote en kleine sporthal.
Context / feiten / argumenten
Sinds 2015 werken we al met een externe poetsfirma. De bevindingen zijn overwegend positief mits
goede opvolging en afspraken. De opvolging van en de afspraken met de poetsdienst zal in de
toekomst gebeuren door de facilitair deskundige.
De gemeente zal optreden in deze overheidsopdracht als aankoopcentrale voor AG Nazareth (en het
OCMW Nazareth), omdat het beheer van de sportinfrastructuur door het AG Nazareth gebeurt en het
beheer van de scholen door gemeente Nazareth.
De opdrachtendocumenten met TECH2017-025 zijn in de bijlage toegevoegd en bevatten een
omschrijving van de opdracht voor de aan te stellen poetsfirma.
Er wordt geopteerd om te werken met een open offerteaanvraag als wijze van gunnen omdat naast de
prijs, ook andere criteria van belang zijn met name duurzaamheid, goed opgeleid poetspersoneel, een
goede planning en organisatie en een strikte kwaliteitscontrole.
Door duurzaamheid als apart criterium in te schrijven engageren we ons via de externe poetsfirma ook
binnen de burgemeesterconvenant en het SEAP-actieplan.
De duurtijd van de overheidsopdracht bedraagt 12 maand, maximaal 2 maal verlengbaar met nog
eens 12 maanden met het oog op continuïteit van kwaliteitsvolle dienstverlening.
In het kader van de opdracht “uitvoeren van schoonmaaktaken in gebouwen van gemeente en AG
Nazareth” werd een bestek met nr. TECH2017-025 opgesteld door Gemeente Nazareth.
Financiële impact
De raming van deze opdracht bedraagt 90.000 euro incl. btw per jaar en bijgevolg 270.000 euro incl.
btw voor een periode van 3 jaar; te voorzien op de budgetten 2018, 2019, 2020.
Voor 2017 is er voor de schoolinfrastructuur 42.420 euro gebudgetteerd op artikel 2017/Z02.03.13/0800-04/61030200/BESTUUR/NUT/0/IE-GEEN/U van het gemeentelijk budget en voor de
sportinfrastructuur 41.000 euro op artikelnummer 2017/740-01/61030200/NUT/IE-GEEN van het
budget van het AG Nazareth.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Juridische overwegingen
De wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
De wet van 17 juni 2013 houdende houdende de motivering, de informatie en rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Artikel 57, § 3, 5° en 6° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Artikel 160 §1bis van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer vraagt naar de evaluatie en taakverdeling van het huidig personeel.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt het bijzonder bestek goed met nr. TECH2017-025 en de raming voor de opdracht
“uitvoeren van schoonmaaktaken in gebouwen van gemeente en AG Nazareth”, opgesteld door
Gemeente Nazareth. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek
en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2 – Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van openbare procedure.
Artikel 3 - Keurt de raming hiertoe van € 90.000 incl. btw per jaar (en € 270.000 over 3 jaar) goed.
Artikel 4 – De aankondiging van deze opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en
Europees niveau.
Artikel 5 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien op volgende artikelen van het exploitatiebudget
2017 en wordt voorzien voor de jaren 2018, 2019 en 2020.
• Gemeente:
o 2017/Z-02.03.13/0800-03/61030200/BESTUUR/NUT/IE-GEEN – GBSE
o 2017/Z-02.03.13/0800-04/61030200/BESTUUR/NUT/IE-GEEN – GBSN.
• AG:
o 2017/GBB-DC/0740-01/61030200/EVA/NUT/IE-GEEN – sporthal & kleine sporthal
o 2017/GBB-DC/0740-07/61030200/EVA/NUT/IE-GEEN – turnhal/JOC.
Artikel 6 – Het College wordt gemachtigd om deze opdracht te gunnen.

Algemene financiering
4. Gemeente. Budgetwijziging 2017/1. Goedkeuring.
Aanleiding
Ontwerp van budgetwijziging 1 betreffende dienstjaar 2017 bestaande uit een verklarende nota, een
financiële nota en een toelichting bij de financiële nota, waarvan kennis genomen door het College op
19 juni 2017.
Financiële impact
Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge blijven passen in de laatste aanpassing van
het meerjarenplan.

Juridische overwegingen
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, m.b. de
artikelen 43 §2, 3°, art. 87 §4, 6° en 148 tem. 154.
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.
Meerjarenplan 2014 - 2019 “Nazareth van A tot Zet - het ABCD van de meerjarenplanning 2014 2019”, zoals vastgesteld in zijn zitting van 16 december 2013.
Aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2017, zoals vastgesteld in zitting van 19 december
2016.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer stelt dat de Open VLD fractie tegen zal stemmen omdat ze dit ook deed met het
oorspronkelijk budget.

Besluit: Met 15 stemmen voor (Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van herzeele, Luc
Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan Schaubroeck, Freddy
Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Koen Dewaele, Sylvie Baert, Nathalie
Dhondt), 3 stemmen tegen (Karin Zoeter, Linda De Backer, Dirk Verlinden), 1 onthouding (Raf De
Vos)
Artikel 1 - Keurt budgetwijziging 1 van dienstjaar 2017 goed.
Artikel 2 - Afschrift van onderhavige beslissing wordt, samen met de budgetwijziging, verstuurd via
het Digitaal Loket Mijn Binnenland binnen de 20 dagen.
5. Autonoom Gemeentebedrijf. Aanpassen prijssubsidie. Goedkeuring.
Aanleiding
Ontwerp van budgetwijziging 1 betreffende dienstjaar 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Nazareth bestaande uit een verklarende nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële
nota, waarvan kennis genomen door het Directiecomité op 19 juni 2017.
Budgetwijziging 1 van 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth, goedgekeurd door de Raad
van Bestuur op 3 juli 2017 en goed te keuren door deze vergadering.
Context / feiten / argumenten
Om economisch rendabel te zijn is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth vanwege
de Gemeente Nazareth prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de
sportinfrastructuur, de eigen culturele programmatie en de verhuur van culturele zalen te Nazareth.
De exploitatiekost voor bovenvermelde activiteiten is verschoven van de gemeente naar het AG
Nazareth.
Financiële impact
De geraamde prijssubsidie voor 2017 bedraagt na budgetwijziging 1: 480.756 euro (inclusief btw).
Juridische overwegingen
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten
Gemeenteraadsbeslissing van 14 september 2015 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth, afgekort AG Nazareth, werden goedgekeurd.
Aanpassing van het meerjarenplan 2015-2019 en het Budget 2017 zoals goedgekeurd in zitting van
19 december 2017.
Budgetwijziging 1 van 2017 van het AG Nazareth, goed te keuren in deze zitting.
Budgetwijziging 1 van 2017 van de Gemeente Nazareth, goed te keuren in deze zitting.
Besluit: Met 16 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, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Koen Dewaele, Sylvie
Baert, Nathalie Dhondt), 3 onthoudingen (Karin Zoeter, Linda De Backer, Dirk Verlinden)
Artikel 1 - De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige
beslissing, ten voordele van het AG Nazareth goed met ingang van 4 juli 2017.
Artikel 2 - PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AG NAZARETH
Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth heeft haar inkomsten en uitgaven bijgestuurd voor het
kalenderjaar 2017 (zie budgetwijziging 2017/1). Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom
Gemeentebedrijf Nazareth vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2017 de inkomsten voor haar
verschillende activiteiten voor minstens € 447.595,00 exclusief btw moeten bijgepast worden via
prijssubsidies om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth vanaf 4 juli 2017 de
voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) te vermenigvuldigen met een factor 5,32. Deze factor zal
toegepast worden op alle toegangsprijzen, m.u.v. de verhuur van zalen met schenken van dranken en
de concessies.
De Gemeente Nazareth erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth, op basis van deze
ramingen, de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw), m.u.v. de verhuur van zalen met schenken
van dranken en de concessies, zal vermenigvuldigen met een factor 5,32.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de vrijetijdsinfrastructuur wenst de
Gemeente Nazareth dat er tijdens het kalenderjaar 2017 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden
ten aanzien van de gebruikers van de vrijetijdsinfrastructuur. De Gemeente Nazareth wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de vrijetijdsinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen. De
Gemeente Nazareth verbindt er zich toe om voor de periode 4 juli 2017 tot en met 31 december 2017

deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Nazareth voor recht op toegang
bedraagt de prijs (exclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met
een factor 5,32; waardoor de klant 1 euro betaalt en de Gemeente Nazareth 5,32 euro betaalt.
De gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Nazareth. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de
Gemeente Nazareth deze steeds documenteren.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth moet op de 5de werkdag van elke maand de Gemeente
Nazareth een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend
tijdens de voorbije maand tot de vrijetijdsinfrastructuur. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te
betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de
uitreiking van een debetnota die het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth uitreikt aan de Gemeente
Nazareth. De Gemeente Nazareth dient deze debet notate betalen aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Nazareth binnen de 5 werkdagen na ontvangst.
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2018 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente
Nazareth en het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth vóór 30 januari 2018.
Artikel 3 – Heft, vanaf 4 juli 2017, het prijssubsidiereglement zoals goedgekeurd in zitting van 19
december 2016 op en vervangt dit door het prijssubsidiereglement zoals vermeld in artikel 2 van
onderhavig besluit.
Artikel 4 - De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in
artikel 252, §1 van het Gemeentedecreet.
6. Autonoom Gemeentebedrijf. Budgetwijziging 2017/1. Goedkeuring.
Aanleiding
Ontwerp van budgetwijziging 1 betreffende dienstjaar 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Nazareth bestaande uit een verklarende nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële
nota, waarvan kennis genomen door het Directiecomité op 19 juni 2017.
Budgetwijziging 1 van 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth, goedgekeurd door de Raad
van Bestuur op 3 juli 2017.
Financiële impact
Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge blijven passen in de laatste aanpassing van
het meerjarenplan.

Juridische overwegingen
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, m. b. artikel 243
§3.
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.

Gemeenteraadsbesluit van 14 september 2015 betreffende de oprichting van het AG Nazareth en de
goedkeuring van haar statuten.
Aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2017, zoals vastgesteld in zitting van 19 december
2016.
Besluit: Met 16 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, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Koen Dewaele, Sylvie
Baert, Nathalie Dhondt), 3 onthoudingen (Karin Zoeter, Linda De Backer, Dirk Verlinden)
Artikel 1 - Keurt de budgetwijziging 1 van dienstjaar 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Nazareth goed.
Artikel 2 - Afschrift van onderhavige beslissing wordt, samen met de budgetwijziging, verstuurd via
het Digitaal Loket Mijn Binnenland binnen de 20 dagen.

Veiligheid
7. Hulpverleningszone Centrum. Budgetwijziging. Goedkeuring.
Aanleiding
Budgetwijziging 1 van dienstjaar 2017 van Hulpverleningszone Centrum.
Context / feiten / argumenten
De zoneraad van Hulpverleningszone Centrum heeft op 28 oktober 2016 de begroting voor het
dienstjaar 2017 goedgekeurd. Voor Nazareth waren de in de begroting 2017 opgenomen dotaties als
volgt:
• Voor exploitatie: 397.665,12 euro
• Voor investeringen: 36.463,00 euro
Net als vorig jaar wordt de initiële begroting van de hulpverleningszone bijgestuurd. Algemeen
beschouwd vindt er een verschuiving plaats van de exploitatie- naar de investeringsdotatie.
Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie op 05 mei 2017 keurde het zonecollege van de
hulpverleningszone op 09 mei 2017 het ontwerp van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2017
goed.
De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te worden
door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de
gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2017 door Nazareth volgende dotaties toegekend
aan de Hulpverleningszone Centrum:
• Voor exploitatie: 392.377,45 euro
• Voor investeringen: 41.710,85 euro
De definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2017 door de zoneraad is ingepland voor 30
juni 2017.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging uitvoerbaar
zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten
betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2017
definitief te kunnen goedkeuren.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.
Financiële impact
De exploitatiedotatie daalt met 5.287,67 euro. De investeringssubsidie stijgt met 5.247,85 euro.
In totaal daalt de dotatie van de gemeente aan de Hulpverleningszone met 39,82 euro.
De twee wijzigingen werden opgenomen in budgetwijziging 2017/1.
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 goed de dotatie van 392.377,45 euro voor exploitatie- en 41.710,85 euro voor
investeringsuitgaven.

Artikel 2 - Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.
8. Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) nav Brouwsels op straat 2017. Goedkeuring.
Aanleiding
Jaarlijkse manifestatie ‘Brouwsels op straat’ georganiseerd door de vzw Vriendenkring Eke Dorp, die
dit jaar doorgaat op zaterdag 2 september 2017 en zondag 3 september 2017.
Context / feiten / argumenten
Deze manifestatie ongeveer 10.000 bezoekers aantrekt op de twee vernoemde dagen en dit op de
beperkte oppervlakte van de dorpskern in Eke met een aantal zijstraten.
De gemeentelijke veiligheidscel heeft voor deze activiteit een aantal riscio’s zijn gedetecteerd, die van
die aard zijn dat de opmaak van een BNIP wenselijk is.
Het ontwerp van BNIP ‘Brouwsels op straat 2017’ ter goedkeuring werd voorgelegd aan de leden van
de gemeentelijke veiligheidscel en is aangepast aan de hand van de hierop geformuleerde
opmerkingen.
Juridische overwegingen
Het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Het BNIP ‘Brouwsels op straat 2017’ wordt aanvaard, zoals voorgelegd aan de leden van
de gemeentelijke veiligheidscel en aangepast aan de hand van de hierop geformuleerde
opmerkingen.
Artikel 2 – Het BNIP ‘Brouwsels op straat 2017’ zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

Wegen en mobiliteit
9. Kosteloze overname deel de Lichterveldestraat. Goedkeuring.
Aanleiding
Onze gemeentelijke diensten staan al jaren in voor het onderhoud van de de Lichterveldestraat. Deze
weg is overeenkomstig de atlas der buurtwegen bezwaard met een voetweg (sentier 37) van 1,60m
breed en heeft een openbaar karakter. Deze feitelijke weg, kadastraal gekend als Afd. 2, sectie A nr.
726N3, is echter nog steeds private eigendom. Vermits het niet wenselijk is dat ons bestuur verder
instaat voor het onderhoud van private wegen, is de gemeente vragende partij om de wegzate
kosteloos te verwerven.
Context / feiten / argumenten
De eigenaars van het perceel kadastraal gekend als afd. 2, sectie A, nr. 726N3, zijn bereid dit perceel
kosteloos af te staan aan de gemeente Nazareth onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeente
Nazareth er zich toe verbindt om deze weg eeuwig en altijd als doodlopende weg voor wagens tot aan
het perceel kadastraal gekend als 2e afdeling sectie A, nr. 733A te behouden.
Financiële impact
Kosten, ereloon en rechten verbonden aan de opmaak van de akte worden gedragen door de
gemeente Nazareth.
Juridische overwegingen
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten.
Het decreet Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 27 maart 2009, in voege vanaf 1 september
2009.
De overeenkomst tot kosteloze grondafstand van 7 juni 2017.
Het collegebesluit van 19 juni 2017 houdende kosteloze overname deel wegzate de
Lichterveldestraat.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer vraagt de mogelijkheid naar keren in de straat.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Met het oog op de inlijving ervan in de openbare wegenis, een deel van de wegzate van de
Lichterveldestraat, kadastraal gekend als Afd. 2, sectie A, nr. 726N3, met een kadastrale oppervlakte
van 462m², kosteloos te verwerven.
Artikel 2 - De gemeente verbindt er zich toe deze weg eeuwig en altijd als doodlopende weg voor
wagens tot aan het perceel kadastraal gekend als Afd. 2, sectie A, nr. 733A te behouden.
Artikel 3 - Een akte kosteloze grondafstand aan de gemeente, zal als administratieve akte worden
opgemaakt door de gemeente.
Artikel 4 - Het College wordt belast met de verdere opvolging van deze aangelegenheid nl. openbaar
onderzoek betreffende afsluiting en aanstellen landmeter voor opmeting.
10. Nieuwe straatnaam - deel de Lichterveldestraat doorlopende straat. Goedkeuring.
Aanleiding
Het gemeentebestuur ontving de vraag van de bewoners van het eerste gedeelte van de
Lichterveldestraat of er maatregelen kunnen worden getroffen om gemotoriseerd verkeer te
verbieden zodat de weg niet opnieuw wordt kapot gereden door het vrachtverkeer naar de home.
Adviezen
Het positief advies van verkeersdeskundige commissaris Luc De Vos.
Het positief advies van de erfgoedwerkgroep van 13 juni 2017 betreffende de straatnaam.
Het positief advies van de kernraad cultuurraad van 26 juni 2017 betreffende de straatnaam.
Juridische overwegingen
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart
1968.
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikel 119.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten,
inzonderheid artikel 57.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie
en Gelijke Kansen over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De Lichterveldestraat zal worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van
perceel kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie A, nr. 733A.
Artikel 2 - Deze maatregel zal afgedwongen worden door het plaatsen van 3 paaltjes op de rijweg.
Artikel 3 - Deze maatregel zal gesignaleerd worden via het bord F45b, doodlopende weg,
uitgezonderd voor voetgangers en fietsers te plaatsen aan het kruispunt Stationsstraat - de
Lichterveldestraat.
Artikel 4 - De doorlopende straat krijgt de naam Maalderijstraat.
11. Stedenbouwkundige aanvraag bijzondere procedure voor aanpassen van op- en afritten
E17 op grondgebied van De Pinte en Nazareth. Goedkeuring.
Aanleiding
De adviesaanvraag van Ruimte Vlaanderen werd ontvangen op 5 mei 2017, houdende een
stedenbouwkundige aanvraag bijzondere procedure voor het aanpassen van de op- en afritten van de
E17 op grondgebied van De Pinte en Nazareth.
Context / feiten / argumenten
De aanvrager, het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, heeft een stedenbouwkundige
aanvraag bijzondere procedure ingediend inzake het aanpassen van de op- en afritten van de E17
(Gent-Kortrijk) naar de N60 – Nieuwe Steenweg (Gent-Oudenaarde), voor kadastraal gekend als
(Voor Nazareth) 2e afdeling, sectie A nr. 192r en als (voor De Pinte) afdeling 1 sectie C nrs. 353c,
357c, 358e, afdeling 2 sectie B nrs. 100a, 101a, 102a, 112k, 112l, 112m, 138a, 14d, 163b, 169/2,

169a, 16f, 170b, 176a, 178/2, 178a, 179a, 180a, 181a, 183a, 68a, 96b, 97a, 97b, 98a en 99a, en
openbaar domein.
Deze werken behoren tot het project uitvoering van het TV3V – project (4072 en 4110)
“Wegeniswerken van gevaarlijke punten en wegvakken N60 Nieuwe Steenweg – op- en afritten E17”.
Het betreft wegenis- en rioleringswerken.
De gemeente Nazareth ontving op 5 mei 2017 de adviesaanvraag van het departement Ruimte
Vlaanderen met het verzoek het openbaar onderzoek op te starten conform het Besluit van de
Vlaamse Regering van 5 mei 2000 en latere wijzigingen.
Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 19 mei 2017 tot en met 18 juni 2017, en dat er twee
bezwaren werden ingediend welke stedenbouwkundig irrelevant bevonden werden.
Slecht een klein deel van de huidige aanvraag bevindt zich op het grondgebied van Nazareth.
De geplande werken zijn voldoende integreerbaar in de directe omgeving.
Uit wat er vooraf gaat er kan er, in het kader van deze stedenbouwkundige aanvraag bijzondere
procedure een gunstig stedenbouwkundig advies worden verleend voor het aanpassen van de op- en
afritten van de E17 (Gent-Kortrijk) naar de N60 – Nieuwe Steenweg (Gent-Oudenaarde). Deze werken
behoren tot het project uitvoering van het TV3V – project (4072 en 4110) “Wegeniswerken van
gevaarlijke punten en wegvakken N60 Nieuwe Steenweg – op- en afritten E17”. Het betreft wegenisen rioleringswerken, ingediend door Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.
De aanleg van alle nutsvoorzieningen valt ten laste van de aanvrager van de stedenbouwkundige
vergunning.
De zaak van de wegenis, zie de ontwerp wegenis- en rioleringsplannen, wegeniswerken en leidingen
openbaar nut, behoren tot de stedenbouwkundige aanvraag.
Adviezen
Het bekrachtigingsbesluit van het agentschap Onroerend erfgoed van 27 februari 2017 betreffende de
archeologienota met ID https://id.erfgoed.net/archeolpgie/archeologienotas/2075 en onderwerp
vooronderzoek_De Pinte_De Pinte – Op- en afrit E17 N60, werd ontvangen op 10 februari 2017.
Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 21 juni 2017.
Juridische overwegingen
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de
aanneming van werken, leveringen en diensten, haar latere wijzigingen en haar uitvoeringsbesluiten.
Artikelen 42, 43 en 57 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
De aanvraag in overeenstemming is met de bestemming van het gewestplan, namelijk gebied voor
ambachtelijke bedrijven en KMO’s
Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze
omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het
bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens
worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere
industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven,
collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale
verkoop.
Gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen
zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met
uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.
De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een RUP, een bijzonder plan van aanleg en niet
gelegen is binnen een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De zaak van de wegenis m.b.t. de stedenbouwkundige aanvraag bijzondere procedure
inzake het aanpassen van de op- en afritten van de E17 (Gent-Kortrijk) naar de N60 – Nieuwe
Steenweg (Gent-Oudenaarde), en kadastraal gekend als
• Nazareth, 2e afdeling, sectie A nr. 192r
• De Pinte, afdeling 1 sectie C nrs. 353c, 357c, 358e,
• De Pinte, afdeling 2 sectie B nrs. 100a, 101a, 102a, 112k, 112l, 112m, 138a, 14d, 163b,
169/2, 169a, 16f, 170b, 176a, 178/2, 178a, 179a, 180a, 181a, 183a, 68a, 96b, 97a, 97b, 98a
en 99a,
• openbaar domein
wordt goedgekeurd mits goedkeuring van de stedenbouwkundige aanvraag.
Artikel 2 – Kennis te nemen van het openbaar onderzoek van 19 mei 2017 tot en met 18 juni 2017 en
dat er twee bezwaren werden ingediend welke stedenbouwkundig irrelevant bevonden werden.
Artikel 3 – Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar.

12. Aankoop en levering van zitmaaier met klepelfunctie en opvangsysteem met
transportschroef. Raming, opdrachtdocumenten, wijze van gunnen. Goedkeuring.
Aanleiding
Goedkeuring raming, opdrachtdocumenten, gunningswijze en aan te schrijven firma's.
Context / feiten / argumenten
Ter ondersteuning aan de oude Same klepelmaaier en de oude Etesia zitmaaier werd er beslist om in
2017 over te gaan tot de aankoop van een zitmaaier met klepelfunctie en opvangsysteem met
transportschroef.
De zitmaaier met de gevraagde specifieke eigenschappen kan voor meer dan alleen maar
grasmaaien worden ingezet:
• Niet enkel gras opvangen maar ook via het wormsysteem het afval ook comprimeren
• Mulchen
• Maaien met opvang
• Kan ook klepelmaaien van de bermen
• Kan ingezet worden voor de ecologisch waardevolle bermen
• Verticuteren
• Bladval invoeren en comprimeren
• De wendbaarheid is enorm groot en draait rond haar eigen as
• Beperkt omgevingslawaai
• Kan worden uitgerust met een trekhaak
In het kader van de opdracht “Aankoop en levering van zitmaaier met klepelfunctie en opvangsysteem
met transportschroef” werd een bestek met nr. TECH2017-024 opgesteld door de technische dienst.
De raming excl. btw overschrijdt de limiet voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking van € 85.000,00 niet.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Financiële impact
De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op € 42.350,00 incl. btw.
De nodige kredieten zijn voorzien op artikel 2017/Z-02.03.12/068000/24000100/BESTUUR/GRO/0/VERVINV2/U van het investeringsbudget.
Juridische overwegingen
De wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
De wet van 17 juni 2013 houdende wijziging van de wet op de rechtsbescherming, en latere
wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Artikel 57, § 3, 5° en 6° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
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 het bijzonder bestek goed met nr. TECH2017-024 en de raming voor de opdracht
“Aankoop en levering van zitmaaier met klepelfunctie en opvangsysteem met transportschroef”,
opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2 - Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 - Keurt de raming hiertoe van € 42.350,00 incl. btw goed.
Artikel 4 - Nodigt volgende firma’s uit om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
• Kumetco, Brusselsesteenweg 127 te 9090 Melle
• The Ponderosa, Steenweg Deinze 106 te 9810 Nazareth
• De Preester-Van Den Bossche, Spoorwegstraat 1 te 9810 Nazareth
• Machineland Lochristi, Ambachtenlaan 17 te 9090 Lochristi
• Thienpondt Peter, Krekelstraat 22 te 9052 Zwijnaarde

Artikel 5 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien op artikel 2017/Z-02.03.12/068000/24000100/BESTUUR/GRO/0/VERVINV2/U van het investeringsbudget.
Artikel 6 - Het College wordt gemachtigd om deze opdracht te gunnen.
13. Verkaveling Dries. Grondoverdracht van bestaande private wegenis. Goedkeuring.
Aanleiding
Op datum van 24 februari 2017 werd door Conrard en Hermine De Deken - Dubois en Marine Dubois,
Robin en Mieke De Rouck – Paepe, p/a Seb. Nachtegaelestraat 5 bus 21, 8300 Knokke-Heist een
aanvraag tot verkaveling ingediend voor het verkavelen van een perceel in vier loten voor open
bebouwing met grondafstand van bestaande private wegenis.
Context / feiten / argumenten
De overdracht van gronden is een zaak van de gemeenteraad.
De over te dragen gronden dienen gunstig geadviseerd te worden vooraleer de verkavelingsaanvraag
op zich kan goedgekeurd en bijgevolg vergund worden.
De over te dragen gronden hebben een totale oppervlakte van 675,96m².
Adviezen
Het gunstig vooradvies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 9 juni 2017.
Juridische overwegingen
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de
aanneming van werken, leveringen en diensten, haar latere wijzigingen en haar uitvoeringsbesluiten.
De artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Het plan van grondoverdracht door Conrard en Hermine De Deken - Dubois en Marine
Dubois, Robin en Mieke De Rouck – Paepe, p/a Seb. Nachtegaelestraat 5 bus 21, 8300 Knokke-Heist
voor Dries wordt goedgekeurd.
Artikel 2 – De wegenis en de zone voor nutsleidingen moeten uitgerust worden met wegverharding,
riolering, straatkolken en huisaansluitingen, kabeldistributie, waterleiding, gas, telefoon, elektriciteit en
bijkomende straatverlichting in het kader van de verkavelingsaanvraag.
Artikel 3 - De verkavelaar staat in voor de plaatsing van weggoten en het voorzien van twee
huisaansluitputjes per lot (DWA en RWA).
Artikel 4 - De kosten voor de aanleg- en uitrustingswerken van de wegenis (de totale wegzate) en de
nutsinfrastructuren met inbegrip van de openbare verlichting zijn ten laste van de verkavelaar.
Artikel 5 – Eventuele nieuwe openbare verlichting moet voorzien worden volgens de studie van de
netbeheerder. Het ontwerp moet voor de uitvoering van de wegeniswerken door het College van
burgemeester en schepenen goedgekeurd worden. De gebruikte OV-toestellen moeten in elk geval
van het type zijn met elektronische voorschakelapparatuur en over een module dimming beschikken.
Artikel 6 - De werken mogen pas aangevat worden na goedkeuring van de aanvraag tot verkaveling.
Aanpassingen aan de aanvraag tot verkaveling hebben tot gevolg dat de zaak van de wegenis
opnieuw ter goedkeuring moet voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
Artikel 7 – Na definitieve oplevering van de infrastructuurwerken moeten de wegenis en de zone voor
nutsleidingen gratis en zonder kosten overgedragen te worden aan de gemeente.

Vrije tijd
14. Levering warme maaltijden BKO voor periode september 2017 - augustus 2018.
Aanpassing huishoudelijk reglement. Goedkeuring.
Aanleiding
De maaltijden BKO worden heden geleverd door keuken WZC Wielkine.
Context / feiten / argumenten
Levering warme maaltijden aan BKO Ter Meeren en Ter Biesten vanuit keuken van woonzorgcentrum
Wielkine vanaf 1 mei 2017.
De gemeente Nazareth besliste begin februari 2017 om voor de levering van warme maaltijden aan de
BKO Ter Meeren en BKO Ter Biesten niet langer beroep te doen op Benjaminfood, maar de warme
maaltijden te laten aanleveren vanuit de keuken van Woonzorgcentrum Wielkine.

Tijdens het schooljaar wordt geleverd op woensdagen en schoolvrije dagen van de scholen in
Nazareth. Ook in de zomervakantie en tijdens andere vakanties zullen leveringen plaatsvinden vanuit
de keuken van het woonzorgcentrum aan de BKO’s.
Een eerste levering van warme maaltijden vanuit de keuken van het Woonzorgcentrum Wielkine vond
plaats op woensdag 3 mei. Intussen zijn er negen leveringen gebeurd. Het transport gebeurt door
medewerkers van de gemeentelijke diensten.
Evaluatie leveringen warme maaltijden mei/juni 2017:
Op 12 juni 2017 vond een evaluatie plaats van de leveringen van warme maaltijden vanuit de keuken
van het woonzorgcentrum aan de BKO’s. Bij deze evaluatie waren de verantwoordelijke van de
BKO’s, de secretaris, een medewerker van de keuken van woonzorgcentrum Wielkine en de
kwaliteitscoördinator van het OCMW aanwezig.
Uit de evaluatie blijkt dat kinderen, ouders en medewerkers tevreden zijn over de kwaliteit van de
maaltijden van de keuken van woonzorgcentrum Wielkine. Gemiddeld 57 kinderen van BKO Ter
Meeren en Ter Biesten namen per woensdag een maaltijd, waarvan 56 gewone maaltijden en 1
lactosevrije maaltijd.
De opvolging, bereiding en het transport van de warme maaltijden gebeurt voortaan in eigen beheer
door gemeente/OCMW Nazareth. Dit brengt bepaalde kosten met zich mee. Er waren opstartkosten
verbonden aan het project (vb. aankoop warmhoud-boxen). Daarnaast zijn er ook extra terugkerende
kosten aan de keuze om dit in eigen beheer te doen. Deze terugkerende kosten werden vergeleken
met de huidige prijs van warme maaltijden bij de Buitenschoolse Kinderopvang Ter Meeren en Ter
Biesten, vanuit het oogpunt van haalbaarheid.
Financiële impact
Berekening extra terugkerende kosten:
•
Gemiddelde kost ingrediënten
o Gewone warme maaltijd: 1,62 euro
o Lactose-/glutenvrije maaltijd: 4,89 euro
• Transportkosten
• Vervoer ’s morgens (2 personen): 76 euro voor 57 kinderen (1,33 euro/kind)
• Vervoer ’s avonds (1 persoon): 38 euro voor 57 kinderen (0,67 euro/kind)
• Brandstof wagen: 1,40 euro (0,02 euro/kind)
deze kosten worden nog geoptimaliseerd met Team evenementen.
• Personeelskost: opvolging menu’s en aanlevering allergeneninformatie: 54 euro (0,95
euro/kind) - deze kost valt weg eens er voldoende menu's beschikbaar zijn.
Dit komt neer op een kost van 4,59 euro per kind voor een gewone maaltijd. Hiertegenover staat aan
ontvangstenzijde momenteel 1,90 euro per maaltijd.
Adviezen
Voorstellen in functie van haalbaarheid voor toekomstige leveringen warme maaltijden vanuit de
keuken woonzorgcentrum aan BKO:
• Transport ’s morgens: Beperken tot 1 persoon van gemeentelijke diensten en beroep doen op
medewerkers van de keuken en de BKO bij het inladen van de inzetbakken/warmhoud-boxen.
• Personeelskost ‘opvolging menu’s en aanlevering allergeneninformatie’: Deze kost zal dalen
doordat in de toekomst soms menu’s zullen terugkeren, waarop voor aanlevering van
allergeneninformatie info zal opgehaald kunnen worden uit de beschrijving van eerdere
menu’s.
• Verhoging prijs warme maaltijden buitenschoolse kinderopvang met 20 cent:
o Van 1,90 euro naar 2,10 euro per maaltijd
o Ter info: uit cijfers Kind en Gezin blijkt de gemiddelde kostprijs 2 euro te bedragen.
Een verhoging van de prijs van warme maaltijden dient opgenomen te worden in het huishoudelijk
reglement van de buitenschoolse kinderopvang en minstens twee maanden op voorhand
gecommuniceerd te worden aan de ouders. Voorstel is om de prijs te verhogen naar 2,1 euro met
ingang van 1 september 2017.
Juridische overwegingen
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Gaat akkoord om de prijs van de warme maaltijden voor de buitenschoolse kinderopvang te
verhogen naar € 2,10 en dit met ingang van 1 september 2017.

Leren en welzijn

15. Ondersteuningsnetwerk GBS. Keuze. Goedkeuring.
Aanleiding
Het Vlaams Parlement Onderwijsdecreet XXVII, waarin de uitrol en de inwerkingtreding van de
ondersteuningsnetwerken aan de scholen geregeld wordt.
Context / feiten / argumenten
Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,
maken de inrichtende machten tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken over logische regionale
gebieden waarbinnen er slechts één ondersteuningsnetwerk actief is en waarbij binnen die regio alle
officiële scholen zich aansluiten en die over ondersteuning en begeleiding in het kader van
ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, afspraken kunnen maken met eender
welk ander ondersteuningsnetwerk.
De kans wordt geboden om op 1 september 2017 reeds de keuze te maken voor het gemeentelijk
en/of provinciaal onderwijs, waarbij later de GO!-scholen kunnen aansluiten.
Het zal in de toekomst mogelijk zijn om expertise in te kopen bij andere netwerken.
Het beheerscomité van de scholengemeenschap heeft in vergadering van 16 juni 2017, vanuit de
verantwoording van de aangesloten scholen beslist om gezamenlijk te kiezen voor het SYM, MPI 't
Craeneveld, Serpentstraat 63, 9700 Oudenaarde.
Bericht via mail van OVSG waarin duidelijk wordt aangegeven dat de keuze van netwerk op 1 januari
2018 kleiner zal zijn, waardoor het aangewezen is om tegen 1 september 2017 een netwerk te kiezen.
Juridische overwegingen
Het Vlaams Parlement Onderwijsdecreet XXVII, waarin de uitrol en de inwerkingtreding van de
ondersteuningsnetwerken aan de scholen geregeld wordt.
Het positief advies van de schoolraad gemeentelijke basisschool.
Het verslag van de scholengemeenschap Schelde-Leie, waarin voor de scholen aangesloten bij de
scholengemeenschap, het ondersteuningsnetwerk SYM wordt verkozen.
Het positief advies van ABOC, bevraagd via mail.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De gemeenteraad gaat akkoord met de aansluiting voor het ondersteuningsnetwerk van
het gemeentelijk basisonderwijs, samen met de scholengemeenschap Schelde-Leie, bij SYM, MPI 't
Craeneveld, Serpetstraat 63, 9700 Oudenaarde.
Artikel 2 - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de directeur van het gemeentelijke
basisonderwijs en aan de voorzitter van de scholengemeenschap Schelde-Leie.
16. Projectsubsidies 2017 ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. Goedkeuring.
Aanleiding
Op 1 juni 2017 werden er zes aanvragen voor subsidies ontwikkelingssamenwerking ingediend.
Context / feiten / argumenten
De zes aanvragen zijn ontvankelijk. Ze voldoen aan de criteria zoals vermeld in het reglement
ontwikkelingssamenwerking, goedgekeurd in de zitting van 7 juli 2008.
Een onafhankelijke jury heeft deze aanvragen beoordeeld op 8 juni 2017. De jury bestaat uit de
schepen Noord-Zuidbeleid, een extern onfhankelijk experte uit de provinciale overheid en de NoordZuidmedewerker.
De kennis van de projecten is gebaseerd op:
• ontmoetingen en de gemeentelijke infoavonden van de afgelopen jaren (zie 'Ontmoet de
wereld in Nazareth')
• de websites van de organisaties
• ingevulde aanvraagformulieren
• extra bekomen informatie
De jury doet een gemotiveerd voorstel, zoals in bijlage hieraan toegevoegd, voor het toe te kennen
subsidiebedrag. Dit voorstel gebeurt op basis van:
• het gevraagde bedrag
• kwaliteit van de aanvraag volgens de criteria die in het reglement vooropgesteld zijn
• volledigheid van de aanvraag
• de band met de gemeente
• andere subsidiebronnen
• de context van het specifieke project, afhankelijk van het noodzakelijke bedrag om het project
te realiseren.

Financiële impact
Er is voldoende krediet (€ 11.000) beschikbaar op artikel 2017/C1.3.1/016000/64920030/BESTUUR/MAT4/IE-GEEN van het exploitatiebudget.
Juridische overwegingen
Artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Reglement ontwikkelingssamenwerking, zoals goedgekeurd in zijn zitting van 7 juli 2008.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt de toekenning van de subsidies ontwikkelingssamenwerking 2017, zoals in de bijlage
hieraan toegevoegd, goed.

Varia
17. Mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
Aanleiding
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een vraag wil stellen, wordt genoteerd:
• Raadslid De Backer: 2 vragen
• Raadslid Zoeter: 1 vraag.
Mondelinge vragen gemeenteraadsleden
Vraag van raadslid De Backer betreffende de poetsfirma en verdeling naar AG?
Antwoord: Burgemeester antwoordt dat dit voorzien is.
Vraag van raadslid De Backer betreffende de Bekaertstraat - wanneer deze wordt opgekuist?
Antwoord: Burgemeester antwoordt dat dit einde jaar - begin volgend jaar zijn.
Vraag van raadslid Zoeter betreffende grondbemaling in de steenweg - bouw assistentiewoningen
Antwoord: Schepen Deschamps zal dit laten onderzoeken.
18. Mondelinge vragen inwoners m.b.t. de in openbare zitting behandelde punten.
Besluit:
Nihil.
19. Mededelingen van de voorzitter.
•
•
•

Commissie grondgebiedszaken woensdag 05/07/2017
Verslag AV Farys
Inschrijving VVSG trefdag tot en met 04/07/2017 bij secretariaat.

20. Ontslag gemeenteraadslid. Kennisname.
Aanleiding
Schrijven van raadslid Koen Dewaele van 30 mei 2017.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Dewaele licht zijn ontslag toe en wenst zijn opvolger alle succes toe.
De voorzitter dankt Koen voor zijn inzet.
Besluit:
Artikel 1 - Neemt kennis van het aangeboden ontslag van de heer Koen Dewaele als
gemeenteraadslid.
Aldus beslist in zitting van heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.

Namens de raad,

Steven Van de Velde
secretaris

Raf De Vos
voorzitter

