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De gemeenteraad,
OPENBAAR

Algemeen bestuur
1. Proces-verbaal van 5 februari 2018. Goedkeuring.
Aanleiding
Het proces-verbaal van de zitting van 5 februari 2018, 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 5 februari 2018 wordt goedgekeurd.
2. Ambtshalve aanstelling algemeen directeur, Steven Van de Velde. Kennisname.
Aanleiding
Kennisname aanstelling algemeen directeur, Steven Van de Velde.
Context / feiten / argumenten
Aanstelling algemeen directeur, Steven Van de Velde.
Door de integratie van gemeente en OCMW wordt de ambt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris, Steven Van de Velde, vervangen in de nieuwe figuur van algemeen directeur.
Juridische overwegingen
Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien door
DEEL 6, TITEL 2, HOOFSDSTUK 2 (artikel 581 - artikel 589).
Het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste
plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van
algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris
respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW.
Het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één algemeen en één
financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.
Het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen.
Overwegende dat het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het OCMW door
dezelfde persoon wordt uitgeoefend.
Overwegende dat hierdoor artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing is, dat bepaalt:
"Als het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij
door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor
maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, §3, 1°, van het Gemeentedecreet van 15
juli 2005 of artikel 75, §3, 1°, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt die persoon met behoud van zijn dienstverband
van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente."
Het Decreet Lokaal Bestuur bijgevolg voorziet dat de functiehouder die thans reeds zowel de gemeente
als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een beheersovereenkomst, van
rechtswege algemeen directeur wordt.
Dat de memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van rechtswege geschiedt
en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze overgangsbepalingen; dat een van rechtswege

decretale aanstelling wordt voorzien zodat de gemeenteraad hiertoe geen aanstellingsbesluit kan
nemen, doch hoogstens van deze van rechtswege aanstelling kennis kan nemen.
Overwegende dat verder wordt voorzien de nieuwe algemeen en financieel directeur de taken en
bevoegdheden uitoefenen die overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de
secretarissen en financieel beheerders toekomen.
Overwegende tot slot dat artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de algemeen directeur gelijk
is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris van de gemeente verhoogd met 30%; dat het aan
de gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te stellen.
Dat zodoende kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling van de algemeen directeur,
waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de
gemeentesecretaris of OCMW-secretaris als algemeen directeur bij de gemeente.
Artikel 2 - De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke
anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit vanaf de aanstelling van
rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd
met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur. De
algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.
3. Ambtshalve aanstelling financieel directeur, Jeffrey De Cock. Kennisname.
Aanleiding
Kennisname aanstelling financieel directeur, Jeffrey De Cock.
Context / feiten / argumenten
Aanstelling financieel directeur, Jeffrey De Cock.
Door de integratie van gemeente en OCMW wordt de ambt van de huidige financieel beheerder,
Jeffrey De Cock, vervangen in de nieuwe figuur van financieel directeur.
Juridische overwegingen
Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien door
DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589).
Het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste
plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van
algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris
respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW.
Het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één algemeen en één
financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.
Het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen.
Overwegende dat het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het OCMW door dezelfde
persoon wordt uitgeoefend.
Overwegende dat hierdoor artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing is, dat bepaalt:
“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon wordt
uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de
raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, wordt deze persoon met behoud
van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.”
Het Decreet Lokaal Bestuur bijgevolg voorziet dat de functiehouder die thans reeds zowel de gemeente
als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een beheersovereenkomst, van
rechtswege financieel directeur wordt.
Dat de memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van rechtswege geschiedt
en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze overgangsbepalingen; dat een van rechtswege
decretale aanstelling wordt voorzien zodat de gemeenteraad hiertoe geen aanstellingsbesluit kan
nemen, doch hoogstens van deze van rechtswege aanstelling kennis kan nemen.
Verder wordt voorzien de nieuwe algemeen en financieel directeur de taken en bevoegdheden
uitoefenen die overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de secretarissen en
financieel beheerders toekomen.

Tot slot dat artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de financieel directeur gelijk is aan de
salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%; dat het aan de
gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te stellen.
Dat zodoende kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling van de financieel directeur,
waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel
beheerder gemeente en OCMW als financieel directeur bij de gemeente.
Artikel 2 - De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke
anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur en dit vanaf de aanstelling van
rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder gemeente
verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op de financieel
directeur. De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.
4. Vaststelling bijzondere subsidies 2018 voor vzw Vriendenkring Personaz.
Context / feiten / argumenten
Er is een subsidie van € 9.588,33 is voorzien op artikelnummer 2018/Z-03.02.01/011200/64920010/BESTUUR/ORG/800/IE-GEEN/U van het exploitatiebudget 2018 voor de dagelijkse
werking van vzw Vriendenkring Personaz, m.n. voor de organisatie van personeelsactiviteiten,
uitbetaling van persoonsgebonden premies, .... De begroting is in de bijlage hieraan toegevoegd.
Dit budget wordt gecontroleerd door de algemene vergadering van deze vzw, bestaande uit
personeelsleden en raadsleden.
Deze subsidie is eveneens opgenomen in de lijst van nominatief toegekende subsidies die als bijlage
werd opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019.
Er zijn in de afgelopen jaren echter openstaande vorderingen van de gemeente aan vzw
Vriendenkring (Personaz) niet betaald. Deze zijn blijven open staan en er is voorgesteld om deze
vorderingen dit jaar te neutraliseren, waardoor de gemeentelijke bijdrage eenmalig zou stijgen naar
ongeveer € 15.000.
Dit heeft als positief gevolg dat we 2018 kunnen afsluiten zonder openstaande vorderingen en in 2019
met een 'schone lei' kunnen beginnen. Het is sowieso de bedoeling om enkel nog de pensioenpremies
op te nemen in de vzw-werking en de uitgaven voor de personeelsactiviteiten op 1 (gemeentelijke)
begroting op te nemen.
Financiële impact
De geraamde subsidie bedroeg € 9.588,33 en er wordt voorgesteld, gelet op bovenvermelde
motivatie, om deze eenmalig te verhogen bij de eerstvolgende budgetwijziging naar € 15.000.
Gunstig visum VSM/2018/0020 van Jeffrey De Cock van 01-03-2018
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vos stelt dat het terecht is dat de rekening wordt aangevuld. Hij vraagt om in het vervolg
tijdig een budget voor te leggen.
Burgemeester stelt dat dit inderdaad op eerstvolgende Algemene Vergadering zal worden
meegenomen en tevens de toekomst kan worden voorbereid.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Stelt volgende nominatieve subsidie vast voor het werkjaar 2018:
2018/Z-03.02.01/0112-00/64920010/BESTUUR/ORG/800/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Vriendenkring vzw
Dorp 1
BE89 0682 4074 0485
€ 15.000
Personaz
Artikel
2
–
Wijst
deze
uitgave
aan
op
artikel
2018/Z-03.02.01/011200/64920010/BESTUUR/ORG/800/IE-GEEN/U van het exploitatiebudget, na de eerstvolgende
budgetwijziging.

Algemene financiering
5. Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde. Budget 2018 en aanpassing meerjarenplan 20142020. Goedkeuring.
Aanleiding
Notulen ontvangen van de Algemene Vergadering van 7 december 2017 betreffende het budget 2018
en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020.
Context / feiten / argumenten
OCMW Nazareth is deelgenoot van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde, samen met de
gemeenten De Pinte, Sint-Martens-Latem, Gavere, Merelbeke en Melle.
De kerntaak van dit SVK is het inhuren en verhuren van woningen, waarvoor zij een subsidie
ontvangen van het agentschap Wonen Vlaanderen.
Juridische overwegingen
Het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder titel VIII betreffende externe
verzelfstandiging en samenwerking.
De goedkeuring van de statuten van het SVK in zitting van 23 mei 2011.
De beslissing van 16 december 2013 waarbij het meerjarenplan van het SVK is goedgekeurd.
De kennisname door het College van 19 februari 2018.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt het budget 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van het Sociaal
Verhuurkantoor Leie en Schelde goed.
Artikel 2 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur via het
digitaal loket Mijn Binnenland.

Wegen en mobiliteit
6. Wijziging tracé voetweg nr. 37 en bijhorend rooilijnplan. Advies en definitieve vaststelling.
Aanleiding
Op 19 oktober 2017 ontvingen we van de heer Gunther De Coen, directeur WZC de Lichtervelde, een
dossier ter verlegging van de voetweg nr. 37 die over hun domein loopt.
Context / feiten / argumenten
De gedeeltelijke verlegging van de voetweg nr. 37 wordt aangevraagd om een nieuw gebouw te
kunnen plaatsen op de huidige locatie van de voetweg nr. 37.
De bouw kadert in de uitvoering van een masterplan wzc De Lichtervelde.
De buurtweg wordt verlegd zodat een west-oostverbinding ontstaat tussen Kouter en Steenweg. De
wettelijke breedte van de bedding blijft behouden, nm. 1,6m.
Juridische overwegingen
De procedure tot wijziging van een buurtweg wordt geregeld door artikel 28 van de wet van 10 april
1841 op de buurtwegen.
Het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8
mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd.
Gelet op het huidig artikel 28 (in werking getreden op 25 april 2014) van de buurtwegenwet die
bepaalt dat voor een buurtweg- (voetweg)wijziging een rooilijnplan vereist is.
De gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2017 houdende kennisname van het dossier
gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 37 en voorlopige vaststelling van het rooilijnplan voor de
nieuw te realiseren voetweg nr. 37.
Het Collegebesluit van 20 december 2017 houdende goedkeuring opening openbaar onderzoek tot
wijziging van tracé van voetweg nr. 37 in de periode van 5 januari 2018 tot en met 3 februari 2018.
Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer stelt dat er van de brandweer een bericht is gekomen dat de weg te smal is? Er is
daar rond wel wat ongerustheid in de Lichterveldestraat. Burgemeester antwoordt dat dit zal worden
meegenomen bij het afleveren van de nodige vergunningen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Het wijzigen van tracé van voetweg nr. 37 gunstig te adviseren op basis van het openbaar
onderzoek.
Artikel 2 - Het gemeentelijk rooilijnplan voor de nieuw te realiseren voetweg wordt definitief
vastgesteld.
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Deputatie van de provincie OostVlaanderen.
7. Wijziging tracé voetweg nr. 43 en bijhorend rooilijnplan Zonnehoeve. Advies en definitieve
vaststelling.
Aanleiding
Op 27 september 2017 ontvingen we van de heer Erik Carlier, voorzitter van de raad van bestuur van
Zonnehoeve, een dossier ter verlegging van de voetweg nr. 43 die over hun domein loopt.
Context / feiten / argumenten
De gedeeltelijke verlegging van de voetweg nr. 43 wordt aangevraagd om te voldoen aan de
voorwaarde opgelegd door de Deputatie inzake een bouwaanvraag ingesteld door Zonnehoeve
Living+ vzw. De bouwaanvraag heeft betrekking op het vervangen verouderd woonpaviljoen door
nieuwbouw in bestaand verzorgingstehuis, slopen aanbouw, rooien 4 hoogstammen en aanpassen
omgevingsaanleg'.
In haar besluit dd. 31 juli 2014 stelt de Deputatie dat de stedenbouwkundige vergunning wordt
verleend onder voorwaarde dat de procedure mbt verlegging van de voetweg is afgerond. Om deze
reden wenst de aanvrager de voetweg gedeeltelijk te verleggen, de nieuwe ligging volgt het tracé van
de verharde weg die het domein Zonnehoeve doorkruist vanaf de buurtweg nr. 43 (Zonnestraat) tot
aan de buurtweg nr. 6 (Pontweg). De wettelijke breedte van de bedding blijft behouden, nm. 1,6m.
Adviezen
De stedenbouwkundige ambtenaar merkt op dat het verleggen van de buurtweg in dit dossier volledig
los moet worden gezien van de opmaak van het RUP voor Zonnehoeve, gezien deze aanvraag vooral
kadert in het verkrijgen van hun stedenbouwkundige aanvraag, dewelke op kortere termijn wordt
gezien dan het eigenlijke RUP.
Juridische overwegingen
De procedure tot wijziging van een buurtweg wordt geregeld door artikel 28 van de wet van 10 april
1841 op de buurtwegen.
Het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8
mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd.
Gelet op het huidig artikel 28 (in werking getreden op 25 april 2014) van de buurtwegenwet die
bepaalt dat voor een buurtweg- (voetweg)wijziging een rooilijnplan vereist is.
De collegebeslissing van 16 oktober 2017 houdende agendering van dit punt op de gemeenteraad
van 6 november 2017.
De gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2017 houdende kennisname van het dossier
gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 43 en voorlopige vaststelling van het rooilijnplan voor de
nieuw te realiseren voetweg nr. 43.
Het Collegebesluit van 20 december 2017 houdende opening van openbaar onderzoek tot wijziging
tracé voetweg 43 - Zonnehoeve in de periode van 5 januari 2018 tot en met 3 februari 2018.
Er werden geen bezwaren ingediend.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het wijzigen van tracé van voetweg nr. 43 gunstig te adviseren op basis van het openbaar
onderzoek.
Artikel 2 - Het gemeentelijk rooilijnplan voor de nieuw te realiseren voetweg wordt definitief
vastgesteld.
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Deputatie van de provincie OostVlaanderen.
8. Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van twee parkeerplaatsen
voorbehouden voor elektrische voertuigen thv de gemeentelijke bibliotheek. Goedkeuring.
Aanleiding
Ter hoogte van de bib is de eerste van 3 laadpalen voor elektrische wagens in Nazareth geplaatst.

Juridische overwegingen
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968.
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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer stelt dat de fractie het zal goedkeuren maar vindt het vijgen na pasen.
Raadslid Vos is tevreden met de toevoeging voor de blauwe zone anders kan men daar langdurig
parkeren en dat is niet de bedoeling.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Ter hoogte van de gemeentelijke bibliotheek, is:
- parkeren toegelaten;
- het parkeren voorbehouden voor twee elektrische voertuigen;
- de blauwe zone is van toepassing;
Dit wordt per parkeerplaats gesignaleerd door:
- verkeersbord E9a
- de verkeersborden E9a worden aangevuld met de onderborden waarop het hiernavolgend symbool
is afgebeeld, welke aanduiden dat het parkeren voorbehouden is voor elektrische voertuigen.

- de verkeersborden E9a worden aangevuld met de onderborden parkeerschijf blauwe zone (2 uur)
Artikel 2 - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
9. Aanvullend verkeersreglement betreffende parkeerverbod Vaerebeke. Goedkeuring.
Aanleiding
De eigenaars en/of gebruikers van landbouwgronden gelegen langs de Vaerebeke verzoeken om de
Vaerebeke voor te behouden voor plaatselijk verkeer. De inritten van de velden worden vaak versperd
door auto's van wandelaars. Door de aard van de weg en het gebrek aan doorgaand verkeer wordt de
Vaerebeke ook frequent bezocht door sluikstorters. Bovendien is de straat te smal om met twee
voertuigen te kruisen en leidt dit tot gevaarlijke situaties tussen landbouwvoertuigen en
personenwagens.
Vaerebeke is een deelstraat met de gemeente De Pinte. In de gemeenteraadszitting van 29 januari
2018 van De Pinte werd een parkeerverbod ingevoerd in de Vaerebeke.
Context / feiten / argumenten
Door in het begin en het einde van de Vaerebeke een dubbelzijdig parkeerverbod te plaatsen wordt
vermeden dat wandelaars zich parkeren in de Vaerebeke en zo de eigenaars/gebruikers van de
omliggende weilanden hinderen. Dit parkeerverbod is geldig over de volledige lengte van de
Vaerebeke op grondgebied De Pinte, het is wenselijk dit parkeerverbod door te trekken op
grondgebied Nazareth.
Financiële impact
Aankoop en plaatsen van verkeersborden.
Juridische overwegingen
Artikel 42§3 en 186 van het Gemeentedecreet.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en zijn latere wijzigingen.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van 28 maart 2014, inzonderheid
artikel 5.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 4.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Vaerebeke is een gemeenteweg.
Het collegebesluit van 26 februari 2018 houdende dit aanvullend verkeersreglement.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Een parkeerverbod in te voeren in de Vaerebeke, op grondgebied Nazareth. Deze maatregel
wordt gesignaleerd met de verkeersborden E3 (3 borden) en C3 met onderbord bewoners en
landbouwvoertuigen en fietsers.
Artikel 2 - Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
 gemeentebestuur De Pinte.
10. Ruilverkaveling Schelde-Leie. Plannen van de nieuwe en af te schaffen wegen,
afwateringen en de daarbij behorende kunstwerken. Advies ingevolge het onderzoek "de
commodo et incommodo". Goedkeuring.
Juridische overwegingen
De plannen van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en de daarbij behorende
kunstwerken, opgemaakt door het Ruilverkavelingscomité Schelde-Leie overeenkomstig de
voorschriften van artikel 70 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen
uit kracht van de wet, zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, houdende bijzondere
bepalingen eigen aan het Vlaamse gewest.
Het proces-verbaal van 12 januari 2018 waarbij akte wordt genomen van de neerlegging van de
stukken ten zetel van het gemeentebestuur.
Het proces-verbaal van opening en sluiting van het openbaar onderzoek, opgemaakt respectievelijk
op 12 januari 2018 en 26 februari 2018 door het College van burgemeester en schepenen.
Het attest van het College van burgemeester en schepenen van 26 februari 2018 waaruit blijkt dat de
door het gemeen recht voorgeschreven formaliteiten inzake onderzoek "de commodo et incommodo"
werden vervuld.
Gedurende deze periode zijn 3 bezwaren/opmerkingen tijdig schriftelijk ingediend bij het College van
burgemeester en schepenen van Nazareth.
1 bezwaar/opmerking werd niet tijdig bezorgd.
1. Nieuwe en af te schaffen weg thv Molensingel (BW90):
De weg kan beter doorgaan op de nu voorziene af te schaffen weg tot aan de Leegzakstraat.
Op deze manier is deze minder hinderlijk voor de bewoner: niet errond maar eronder, dus
slechts langs 1 kan van de eigendom (anders 2 kanten). Werd er overleg gepleegd met de
bewoner?
2. Voetweg 165 (omgeving Snepstraat):
Deze weg kan niet ontsluiten naar de Stoofstraat, het is zinloos deze weg daar aan te leggen.
Het verlengde van voetweg 165 kan men op het deel buiten de ruilverkaveling (in en rond de
woningen) niet realiseren.
Grenst aan een tuin, ofwel in de tuin ofwel in de weide, maar naar veiligheid en inkijk is dit niet
wenselijk. Kan het wandelpad – fietspad niet in de Snepstraat zelf aangelegd worden?
De voorgestelde aanleg van het bijkomende wegen-fietspaden-wandeltracé zorgt ervoor dat
het compleet geïsoleerde karakter van het woonperceel met zijn aanpalende landerijen
volledig verloren
3. Voetweg 40 (omgeving Jagerstraat):
Verschillende percelen hebben nu slechts 1 gebruiker. Deze voetweg doorsnijdt vermoedelijk
een toekomstige huiskavel, wat niet de bedoeling kan zijn.
Het verslag van de commissie grondgebonden zaken van 26/02/2018 houdende volgend advies aan
de gemeenteraad:
1. De commissie stelt voor om rond de woning te gaan op voorwaarde dat dit met de eigenaar
doorsproken is.

2. De commissie stelt voor om aandacht te vragen voor een voorstel dat beide principes
verzoent en waarbij het paarse deel wordt recht getrokken tot halverwege om dan naar
beneden richting Gaversepontweg door te lopen. Voor het paarse deel ook pijltjes bijplaatsen
zodat duidelijk is dat hij nog links/rechts kan verschuiven.
3. De commissie stelt voor om het plan-voorstel niet te volgen, maw gele weg mag verdwijnen.
Indien niet wordt een potentiële huiskavel doorsneden. Trouwens momenteel is hij ook niet in
gebruik. Het ingediende bezwaar wordt derhalve gevolgd.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer stelt dat haar fractie tegen zal stemmen omdat er bij de goedkeuring van het
trage wegenplan reeds gesteld werd door haar fractie dat dit voor niets nodig is. De bezwaren vinden
ze allemaal gegrond.
Schepen De Preester antwoordt dat dit de toepassing is van de wetgeving inzake de ruilverkaveling.
Raadslid Vos vindt het juist goed dat de trage wegen voorrang krijgen op de rest van de
ruilverkaveling.
Burgemeester stelt namens zijn fractie voor om ook voetweg nummer 115 te behouden.
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 stemmen tegen (Karin Zoeter, Linda De
Backer, Dirk Verlinden)
Artikel 1a - Een gunstig advies uit te brengen op de goedkeuring van de plannen van de nieuwe en af
te schaffen wegen, afwateringen en de daarbij behorende kunstwerken, mits rekening te houden met
volgende opmerkingen weerhouden vanuit de bezwaren.
1. Nieuwe en af te schaffen weg thv Molensingel (BW90):
voorstel om rond de woning te gaan op voorwaarde dat dit met de eigenaar doorsproken is.
2. Voetweg 165 (omgeving Snepstraat):
er wordt aandacht gevraagd voor een voorstel dat beide principes verzoent en waarbij het
paarse deel wordt recht getrokken tot halverwege om dan naar beneden richting
Gaversepontweg door te lopen. Voor het paarse deel ook pijltjes bijplaatsen zodat duidelijk is
dat hij nog links/rechts kan verschuiven.
3. Voetweg 40 (omgeving Jagerstraat):
De commissie stelt voor om het plan-voorstel niet te volgen, maw gele weg mag verdwijnen.
Indien niet wordt een potentiële huiskavel doorsneden. Trouwens momenteel is hij ook niet in
gebruik. Het ingediende bezwaar wordt derhalve gevolgd.
Artikel 1b - Om Voetweg 115 - Edemolenwegel ( tussen ’s Gravenstraat en VW 147, Kleine
Leegzakstraat) niet af te schaffen maar over zijn ganse tracé te behouden als gedeeltelijk nieuwe
weg.
Artikel 2 - Een uittreksel van deze beraadslaging, alsmede de voormelde plannen en de verschillende
stukken waaruit blijkt dat de formaliteiten van het onderzoek "de commodo et incommodo" werden
vervuld, zullen worden overgemaakt aan het secretariaat van het Ruilverkavelingscomité ScheldeLeie, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75 te Gent tot zodanige doeleinden als het naar rechten
behoort.

Wonen en werken
11. Voorstel aanpak fijn snoeihout naar aanleiding van verbod op verbranden.
Subsidiereglement. Goedkeuring.
Aanleiding
Stijging van de werklast voor het onderhouden van kleine landschapselementen door het verbod op
het verbranden in open lucht.
Context / feiten / argumenten
Het goed beheer van kleine landschapselementen vraagt behoorlijk wat inspanningen van de
beheerders:
 een klein landschapselement krijgt +/- om de 5 jaar een onderhoud, dit gaat van afzetten van
houtkanten tot het knotten van bomen.
 het beheer van kleine landschapselementen is vrij arbeidsintensief:
o afzagen
o verzagen

o

verwerken van fijn snoeihout. In het verleden was dit minder intensief omwille van de
mogelijkheid tot het verbranden op het veld. Sinds enkele jaren geldt een verbod op
het verbranden van dit fijn snoeihout, behalve als afvoer of verwerking ter plaatse niet
mogelijk is.

Doelstelling:
 goed beheer van de kleine landschapselementen
 kleine landschapselementen opwaarderen
 voorkomen dat kleine landschapselementen al dan niet moedwillig verdwijnen
 voorkomen dat resthout verbrand wordt op het veld. De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is
duidelijk: de verbranding in open lucht van welke stoffen ook is verboden.
 de restwaarde van fijn hout opwaarderen
 de werklast verminderen
In bijlage zijn verschillende voorbereidende nota's gevoegd waarbij de problematiek wordt geschetst,
verschillende alternatieven worden opgelijst en een overzicht wordt gegeven van prijzen indien een
tussenkomst van derden wordt ingeroepen.
In het exploitatiebudget 2018 is 5000 euro voorzien voor de verwerking van het fijn hout.
Dit onderwerp is reeds meerdere keren besproken met de raad voor landbouw, tuinbouw en
platteland. De voornaamste conclusies uit deze besprekingen zijn:
 1 systeem aanbieden is niet voor iedere beheerder de beste oplossing (bv hakselen door
derden met een grote hakselaar met kraan op een tweetal momenten per seizoen (dus per
jaar): het te hakselen hout blijft te lang liggen, de kwaliteit van het te verhakselen materiaal
vermindert en bemoeilijkt hierdoor het hakselen, een verplaatsing naar een locatie van het te
verhakselen hout is niet evident). Voor sommigen betreft het grote hoeveelheden en neemt dit
veel van hun arbeidstijd in beslag. Voordeel dat grote hoeveelheden op relatief korte tijd
worden verwerkt;
 meerdere systemen mogelijk laten waarbij de beheerder de voor hem/haar meest optimale
oplossing kiest;
 een subsidie geven aan de hand van de in te dienen factuur van de gemaakte kosten
 een spreiding van de subsidie voorzien (cfr. grondbemestingspremie)
 vanaf een minimale kost van bv 100 euro
 verschillend percentage in tussenkomst afhankelijk of de bedrijfszetel van de aanvrager
binnen of buiten de gemeente ligt (idem voor particulieren van buiten de gemeente met kleine
landschapselementen binnen het grondgebied van Nazareth)
 enkel voor hout dat afkomstig is van kleine landschapselementen die gelegen zijn binnen de
subsidieerbare zones van het subsidiereglement herstel open landschap met uitbreiding met
alle woonuitbreidingsgebieden
Voorstel: opmaak van subsidiereglement met als principes:
 binnen de perken van het budget een subsidie op de kostprijs voor het verwerken van fijn
snoeihout
1) huurprijs hakselaar (indien de beheerder er voor kiest zelf te hakselen)
2) kostprijs totaal indien gehakseld wordt door derden
3) kostprijs verwerking (niet het transport) indien ervoor gekozen wordt het fijn hout te
brengen bij een verwerker
 voor hout dat afkomstig is van kleine landschapselementen op het grondgebied van Nazareth
en die gelegen zijn binnen de subsidieerbare zones van het subsidiereglement herstel open
landschap met uitbreiding met alle woonuitbreidingsgebieden
 bepalingen:
o kosten worden bewezen aan de hand van een factuur met duidelijke vermelding van
de aard van de werken/ diensten
o kosten in te dienen voor 1 mei
o minimaal factuurbedrag van 100 euro
o de gemeentelijke toelage bedraagt maximaal 50% van de factuur incl. btw. Dit wordt
gebracht op 25% voor niet inwoners van Nazareth
o het eigenlijk subsidiebedrag wordt bepaald op basis van het totaal aantal subsidiabele
bedragen (aan de hand van ingediende facturen) die effectief in aanmerking komen
en kan nooit meer bedragen dan € 1.000 per aanvrager.
 inwerkingtreding vanaf de dag na goedkeuring door de gemeenteraad
 evaluatie na 1 jaar
Financiële impact
Momenteel is er voor 2018 een budget voorzien van € 5.000.
Mochten de aanvragen het budget overtreffen zal budget worden bij voorzien bij budgetwijziging.
Juridische overwegingen

De vlaremwetgeving:
Met behoud van de toepassing van het Veldwetboek, het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet
Natuurbehoud van 21 oktober 1997, is de verbranding in open lucht van welke stoffen ook
verboden, behalve als het gaat om:
1°het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of
verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden
als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als
beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door het Agentschap
voor Natuur en Bos zoals voorzien in het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud;
2°de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassaafval niet mogelijk is;
3°de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van het
onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassaafval niet mogelijk is;
4°de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt
noodzakelijk is;
5°het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur;
6°het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;
7°het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en
afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de
toezichthouder;
8°het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog
onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die
activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft
gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt;
9°de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen,
uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming
Het GAS-reglement:
Artikel 48. Verbranden in open lucht
§1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen te verbranden in open lucht met uitzondering van
plantaardige afvalstoffen afkomstig van onderhoud van tuinen, ontbossing en ontginning van terreinen
of andere landbouwkundige werkzaamheden.
Het is verboden om vuur aan te steken op minder dan honderd meter van huizen, bossen, heiden,
boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.
§2. Mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester kan van dit verbod
afgeweken worden voor speciale evenementen zoals kerstboomverbrandingen en kampvuren.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Le Roy hoopt dat de controle wordt georganiseerd zodat misbruik kan worden vermeden.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Neemt kennis van de verschillende bijlagen.
Artikel 2 - Keurt het bijgevoegd subsidiereglement en bijhorend aanvraagformulier goed.
12. Handhavingscel van Veneco. Goedkeuring.
Aanleiding
Schrijven van Veneco van 7 november 2017.
Context / feiten / argumenten
Vanaf januari 2018 biedt Veneco een nieuwe dienst aan: het handhaven van uw omgeving.
"Omgeving" groepeert ruimtelijke ordening (stedenbouw) en milieu (waaronder lawaai). Handhaven
omvat het stoppen van overtreders, maar even goed ervoor zorgen dat de schade in uw gemeente
wordt hersteld. Vroeger stond Vlaanderen in voor dat herstel, maar het wordt nu meer en meer
overgedragen naar de gemeenten.
Concreet biedt Veneco vanaf 3 januari 2018 het volgende aan, op afroep:
 de bewoners informeren en sensibiliseren;
 juridisch ondersteunen;
 herstelvorderingen opstellen;
 klachten van uw bewoners behandelen;
en dat binnen de volgende thema's:






ruimtelijke beeldkwaliteit;
sluikstorten en zwerfruil;
lawaai;
vergunningen.

Financiële impact
Om het handhaven mogelijk te maken, vraagt Veneco € 2.000,00 bijdrage aan het opstarten ervan
plus het uurtarief van € 90,00 voor de concrete dossiers.
Het benodigde budget is voorzien op artikel Z-07.06.03/0600-00/61500400/BESTUUR/STE/0/IEGEEN/U voor de jaren 2018, 2019 en 2020.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer is bezorgd dat alle controle zou wegvloeien bij het College en de burgemeester.
Burgemeester stelt dat alle beslissing worden genomen door het bestuur. Veneco is een helpende
hand.
Raadslid Zoeter vraagt om het budget hierbij goed te bewaken.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De gemeenteraad gaat akkoord tot het instappen in deze dienstverlening van Veneco. De
opstartbijdrage bedraagt € 2.000,00 en € 90,00 uurtarief voor de behandeling van concrete dossiers.
Artikel 2 - Het benodigde budget is voorzien op artikel Z-07.06.03/060000/61500400/BESTUUR/STE/0/IE-GEEN/U voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Vrije tijd
13. Extra nominatieve subsidie verbroederingsfeesten in functie van correcte toewijs Vlaamse
subsidiëring. Goedkeuring.
Aanleiding
Naar aanleiding van de verbroederingsfeesten diende het gemeentebestuur een subsidieaanvraag in,
in het kader van Vlaanderen Feest! en ontving hiervoor € 865,00.
De aanvraag werd in naam van het gemeentebestuur ingediend aangezien het gemeentebestuur een
duidelijk organiserende partner was voor de verbroederingsfeesten en de subsidiemogelijkheden voor
lokale besturen ruimer zijn dan voor feitelijke verenigingen.
Context / feiten / argumenten
Het subsidiebedrag voor Vlaanderen Feest! werd concreet gestort op rekeningnummer van het
gemeentebestuur, maar moet nog doorgestort worden aan het verbroederingscomité. Pas nadat deze
storting gebeurt kunnen de stortingen aan de meewerkende verenigingen ksa en Navok heren
gebeuren vanuit het budget van het verbroederingscomité.
In het gemeentelijk budget 2017 was een nominatieve subsidie van € 12.000,00 ingeschreven voor de
verbroederingsfeesten. Deze subsidie werd reeds toegekend.
Echter, een extra nominatieve subsidie van € 865,00 voor het verbroederingsfeest is niet voorzien,
aangezien dit bedrag pas in de loop van november 2017 gekend was. De ontvangen subsidie van
Vlaanderen Feest! kan dus niet op basis van een nominatieve subsidie overgemaakt worden aan het
verbroederingscomité.
Om ervoor te zorgen dat de meewerkende verenigingen ksa en Navok niet te lang moeten wachten op
hun vergoeding, is het voorstel als volgt:
1. De door de gemeente ontvangen subsidie van € 865,00 wordt doorgestort aan het
Verbroederingscomité als voorschot op de nominatieve subsidie met als doel om de
liquiditeitsproblemen op te lossen.
2. een nominatieve subsidie van € 865,00 wordt bij budgetwijziging 1 in 2018 opgenomen in de
budgetten. Na budgetwijziging 2018/1 gebeurt de budgettaire aanrekening van de reeds
betaalde som.
3. Bij niet goedkeuring van de nominatieve subsidie bij budgetwijziging 2018/1 wordt het reeds
betaalde voorschot van € 865,00 teruggevorderd van het Verbroederingscomité.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Voorziet een nominatieve subsidie van € 865,00 voor de verbroederingsfeesten van 2017 bij
budgetwijziging 1.
Artikel 2 - Neemt kennis van werkwijze om de storting van € 865,00 reeds uit te voeren, maar de
budgettaire aanrekening pas te voorzien na goedkeuring van budgetwijziging 1.

Artikel 3 - Bij niet goedkeuring van de nominatieve subsidie wordt het betaalde voorschot van € 865,00
teruggevorderd van het Verbroederingscomité.
14. Vaststelling bijzondere subsidies 2018 voor verenigingen. Goedkeuring.
Aanleiding
In het meerjarenplan 2014-2019 is de lijst van nominatief toegekende subsidies opgenomen. De
werking van Agro Bedrijfshulp werd overgenomen door ABS en de Bedrijfsgilde. Daarom krijgen deze
verenigingen vanaf 2018 elk € 200,00 subsidie.
Context / feiten / argumenten
Jaarlijks worden de bijzondere toelagen door de gemeenteraad goedgekeurd:
 Z-24.01.03/0530-00/64920030/BESTUUR/MIL/IE-GEEN
 Z-01.01.02/0945-00/64920030/BESTUUR/AVT/IE-GEEN
 Z-14.02.03/0701-00/64920030/BESTUUR/CUL/500/IE-GEEN
 Z-14.02.03/0710-00/64920030/BESTUUR/EVE/800/IE-GEEN
 Z-14.01.06/0959-00/64920030/BESTUUR/AVT/500/IE-GEEN
 Z-10.02.03/0739-00/64920030/BESTUUR/CUL/800/IE-GEEN
 Z-14.02.03/0909-00/64920030/BESTUUR/AVT/800/IE-GEEN
 Z-19.03.01/0949-00/64920010/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN
 Z-19-03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/450/IE-GEEN
 Z-19.03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN
 Z-04.02.02/0750-00/64920030/BESTUUR/JEU/800/IE-GEEN
 Z-20.03.02/0490-00/64920030/BESTUUR/MOV/IE-GEEN
 Z-20.02.02/0984-00/64920030/BESTUUR/MIL/800/IE-GEEN.
Financiële impact
Er is voldoende krediet voorzien op volgende artikels van het exploitatiebudget:
 2018/Z-24.01.03/0530-00/64920030/BESTUUR/MIL/IE-GEEN
 2018/Z-01.01.02/0945-00/64920030/BESTUUR/AVT/IE-GEEN
 2018/Z-14.02.03/0701-00/64920030/BESTUUR/CUL/500/IE-GEEN
 2018/Z-14.02.03/0710-00/64920030/BESTUUR/EVE/800/IE-GEEN
 2018/Z-14.01.06/0959-00/64920030/BESTUUR/AVT/500/IE-GEEN
 2018/Z-10.02.03/0739-00/64920030/BESTUUR/CUL/800/IE-GEEN
 2018/Z-14.02.03/0909-00/64920030/BESTUUR/AVT/800/IE-GEEN
 2018/Z-19.03.01/0949-00/64920010/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN
 2018/Z-19-03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/450/IE-GEEN
 2018/Z-19.03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN
 2018/Z-04.02.02/0750-00/64920030/BESTUUR/JEU/800/IE-GEEN
 2018/Z-20.03.02/0490-00/64920030/BESTUUR/MOV/IE-GEEN
 2018/Z-20.02.02/0984-00/64920030/BESTUUR/MIL/800/IE-GEEN.
Gunstig visum VSM/2018/0019 van Jeffrey De Cock van 01-03-2018
Juridische overwegingen
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Stelt volgende nominatieve (bijzondere) subsidies vast voor het werkjaar 2018 en wijst
deze aan op desbetreffende artikels van het exploitatiebudget:

Vereniging
ABS
Bedrijfsgilde

Vereniging
Reddie Teddy

2018/Z-24.01.03/0530-00/64920030/BESTUUR/MIL/800/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Snepstraat 9
BE50 1043 5476 4918
€ 200
Sticheldreef 3
BE85 7374 2113 1506
€ 200
2018/Z-01.01.02/0945-00/64920030/BESTUUR/AVT/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Tramstraat 69, 9052
BE45 8782 4476 0189
€ 135
Zwijnaarde

2018/Z-14.02.03/0701-00/64920030/BESTUUR/CUL/500/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Heemkring Scheldeveld Hugo Verriestlaan 57, BE13 4474 6067 4139
€ 132,51
9840 De Pinte
Velt
Veldstraat 1
BE91 5230 8074 2976
€ 209,36
Vzw De Kruk
Zwanestraat 30
BE59 0682 4103 5226
€ 400

2018/Z-14.02.03/0710-00/64920030/BESTUUR/EVE/800/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer Subsidiebedrag
Nationale Strijdersbond, afdeling
’s Gravenstraat 81 BE63 2900 3981
€ 750
Nazareth
7208
Weefstraat 12
BE33 7470 3519
€ 250
Nationale Strijdersbond, afdeling Eke
3546
Poelstraat 19,
BE98 2907 8596
€ 50
Elf November, zonen en dochters
9800 Deinze
9193
KVGL Henri Van
D. Camerlyncklaan BE88 4627 2812
€ 50
Oost
10, 8500 Kortrijk 5141
2018/Z-14.01.06/0959-00/64920030/BESTUUR/AVT/500/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
50-, 60- en 65-jarigen € 750
2018/Z-10.02.03/0739-00/64920030/BESTUUR/CUL/800/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Kunst in Nazareth
Drapstraat 65B
BE74 0688 8956 5607
€ 5 000
2018/Z-14.02.03/0909-00/64920030/BESTUUR/AVT/800/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Vzw Wagenschot
Steenweg 2
BE53 7374 0808 0053
€ 764,93
Vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
BE14 0013 4132 4383
€ 152,98
Vzw Zonnehoeve
Zonnestraat 13
BE77 2900 1420 2942
€ 229,54
2018/Z-19.03.01/0949-00/64920010/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Samana Nazareth
Oudenaarsdeheerweg 100 BE63 8905 0400 9708
€ 1 050
Samana Eke
G. Delmeirelaan 12
BE60 8901 9401 3670
€ 577
2018/Z-19.03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/450/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Rode Kruis Afdeling
Veldstraat 115A, 9890 BE32 7350 4486 3902
€ 320,60
Gavere-Nazareth
Gavere
2018/Z-19.03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Vriendenkring
Nederbosstraat 98
BE23 8905 0405 6891
€ 500
Bloedgevers NazarethEke

Vereniging
Jeugdhuis Jena

2018/Z-04.02.02/0750-00/64920030/BESTUUR/JEU/800/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Sterrenbosstraat 48
BE08 7374 2153 9613
€ 2 288,37

2018/Z-20.03.02/0490-00/64920030/BESTUUR/MOV/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
BIN Steenweg Deinze Steenweg Deinze 116 BE65 0631 1662 9296
€ 50
BIN GOKS
Krekelstraat 9
BE93 2900 0976 2867
€ 50
BIN Biesten
Biesten 6
BE65 8912 5406 1396
€ 50
BIN Centrum
Drapstraat 12
BE71 7370 3472 8669
€ 50

BIN Orlent Vijver
BIN Z Eke
BIN Ten Ede

Bosstraat 130
Rozenstraat 13
Ten Edestraat 8A

BE71 0630 1837 5269
BE44 3900 5340 7245
BE24 3770 0132 9038

€ 50
€ 50
€ 50

2018/Z-20.02.02/0984-00/64920030/BESTUUR/MIL/800/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Vzw Kat zonder dak
Vestenwegel 7
BE81 1430 8843 6924
€ 500
15. Aanvulling uitleendienst materialen. Goedkeuring.
Aanleiding
Door de aankoop van een aantal nieuwe materialen willen we de verhuur van gemeentelijke
materialen uitbreiden.
Context / feiten / argumenten
1. Er worden 3 speelkoffers aangekocht ter promotie van de speelstraten. Kostprijs van de
spelmaterialen in deze koffers varieert tussen de € 150 en de € 200. Deze bevatten
verschillende spelmaterialen. Het voorstel is om deze koffers gratis ter beschikking te stellen,
dit naar analogie van andere lokale besturen. Het voorstel is om de gebruikers de
mogelijkheid te geven elke koffer gedurende maximum 1 week te huren. Dus ze kunnen in
totaal drie weken gebruik maken van de 3 verschillende koffers.
2. Er werden 33 tafelhoezen aangekocht voor het bedekken van de partytafels die reeds gebruikt
worden in de culturele centra. We stellen voor om deze aan € 8 per stuk te verhuren, dit enkel
bij gebruik van de partytafels binnen de eigen infrastructuur. De marktprijs voor huur van
dergelijke hoezen is zo'n € 10.
Bij goedkeuring worden beide zaken opgenomen in het gemeentelijk verhuur- en retributiereglement
van uitleenmaterialen.
In bijlage het aangepaste verhuur- en retributiereglement uitleenmaterialen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt het voorstel goed om de spelkoffers en tafelhoezen en evenementkoffer en
feestverlichting toe te voegen aan het gemeentelijke uitleenmateriaal.
Artikel 2 - Keurt de retributies, zijnde € 8 per tafelhoes en gratis spelkoffers en evenementenkoffer en
€ 5 en € 10 voor de feestverlichting, goed.

Leren en welzijn
16. Plaatsen van photovoltaïsche panelen op het dak van de GBS Nazareth. Projectadvies en
contractvoorstel Gaselwest. Goedkeuring.
Aanleiding
Het gemeentebestuur Nazareth heeft zich geëngageerd om, in het kader van de SEAP-doelstellingen,
een aantal energiebesparende maatregelen uit te voeren in de gemeentelijke gebouwen.
Context / feiten / argumenten
Op 1 februari 2018 werd een projectadvies en bijhorend contractvoorstel (NAZA-G-PC-17-17-432)
opgemaakt door Gaselwest (DNB Eandis) in het kader van de gesloten overeenkomst tussen het
Lokaal Bestuur en de DNB op 31/01/2011.
Het projectvoorstel betreft de plaatsing van een installatie van 11.9 kWp nl. 45 photovoltaïsche
panelen met een jaarlijkse verwachte energie-productie van 11.020 kWh.
De kostprijs voor dit project bedraagt € 15.563,24 excl. btw voor de PV- plaatsing en eventueel 10%
op het bedrag van deze overeenkomst voor onvoorziene meerwerken tijdens de uitvoering.
De jaarlijks te verwachten opbrengsten zijn:
* de vermindering in uitgaven voor het elektriciteitsverbruik door de eigen produktie van groene stroom
en/of de verkoop van stroom aan het net, wanneer deze niet lokaal verbruikt worden: € 2.177,00 per
jaar rekening houdend met een stroomprijs van 0.19 €/kWh.
* Voor PV-installlaties met een vermogen kleiner dan 10 kVA zijn er momenteel geen
groenestroomcertificaten.
Financiële impact

De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op € 15.563,24 excl. btw + eventueel € 1.556,32 voor
onvoorziene kosten (10%)
De uitgave van deze opdracht is voorzien op volgend artikel van het investeringsbudget:
2018/C2.2.1/0800-04/23000000/BESTUUR/CBS/0/BELPDUURZA/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.
Het Energiedecreet, meer bepaald artikel 1.1.3, 138°.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vos vindt dit een vooruitgang.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De gemeenteraad gaat akkoord met het projectadvies en bijhorend contractvoorstel (NAZAG-PC-17-17-432) voor plaatsing van photovoltaïsche panelen op het dak van de GBS Nazareth, tegen
een kostprijs van € 15.563,24 excl. btw en eventueel vermeerderd met 10% op dit bedrag voor
onvoorziene meerwerken tijdens de uitvoering.
Artikel 2 - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in het contractvoorstel en
met het krediet ingeschreven op volgend artikel van het investeringsbudget: 2018/C2.2.1/080004/23000000/BESTUUR/CBS/0/BELPDUURZA/U.
Artikel 3 - Machtigt het College tot ondertekening van het contract en de verdere afhandeling van het
dossier.

Varia
17. Mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
Aanleiding
Antwoord op de vraag van vorige zitting betreffende perron station vanwege Infrabel zit in bijlage.
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een vraag wil stellen, wordt genoteerd:
 raadslid Dhaenens Frank: 1 vraag
 raadslid Verstraete Carla: 2 vragen
 Raadslid Vos Dirk: 1 vraag
 Raadslid Van Collie: 1 vraag
 Raadslid De Backer: 1 vraag
 Raadslid Dhondt: 1 vraag
Mondelinge vragen gemeenteraadsleden
Raadslid Vos vraagt of de sluiting van wijkschool Vossenhol te maken heeft met de mogelijke
toegangsweg tot achtergelegen gebied? Raadslid Verstraete heeft dezelfde vraag.
Burgemeester antwoordt dat het hier gaat over bevroren woonuitbreidingsgebied.
Raadslid De Backer vraagt naar de stand van zaken voor de Dekenij? Raadslid Dhondt heeft dezelfde
vraag.
Burgemeester vraagt dit verder te behandelen in geheime zitting.
Raadslid Verstraete vraagt waarom er in Nazareth sneeuw lag en in de andere gemeentes niet?
Schepen Van herzeele antwoordt dat er gestrooid is in de voormiddag en in de namiddag en om
middernacht.
Raadslid Verstraete vraagt naar de parkeertekorten op het Dorp?
Burgemeester antwoordt dat er nu nog een aantal parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn.
Raadslid Dhaenens vraagt of er overleg zal zijn met politie en brandweer over de opstelling van de
kermis met Pinksteren?
Schepen De Preester ziet geen problemen bij de opstelling. Veiligheid zal worden bewaakt.
Raadslid Van Collie vraagt naar de stand van zaken over de milieuvergunning aan het Sluis.

Burgemeester antwoordt dat er twee bouwaanvragen lopende zijn. De stedenbouwkundige vergunning
is vervallen. Breekinstallatie is heden niet aan de orde.
Schepen Deschamps antwoordt dat we de stand van zaken zullen navragen.
Raadslid Dhondt vraagt naar de werken in de 's Gravenstraat?
Schepen Van herzeele antwoordt dat de infovergadering is vastgelegd op 26 maart 2018.
18. Mondelinge vragen inwoners m.b.t. de in openbare zitting behandelde punten.
Besluit:
Vraag van mevrouw Monika Surowiec, Oudenaardseheerweg 9 C:
Er wordt teruggekomen op de situatie van de ontsluiting gebied achter Vossenholstraat. Blijkbaar
hebben de buurtbewoners een brief gekregen om naar de gemeenteraad te komen. Het gebied is
momenteel bevroren woonuitbreidingsgebied.
19. Mededelingen van de voorzitter.







Bundel van Landelijke Beweging i.v.m. GR-verkiezingen is aan de 5 fractieleiders overhandigd
op 26 februari 2018 na Commissie Grondgebonden Zaken.
di 20 maart 2018 te Gent: VVSG decreet lokaal bestuur voor ingeschreven raadsleden.
do 29 maart 2018 om 20 uur: Commissie Grondgebonden Zaken.
ma 9 april 2018 om 20 uur: Globale Raadscommissie i.v.m. planning uitvoering B 2018
ma 23 april 2018 om 20 uur: Gemeenteraad (schepenen Luc Deschamps en Ria Vercruysse
zijn verontschuldigd / Sylvie Baert wordt tijdelijk vervangen door Filip De Rho).
Op de agenda zal in het vervolg eerst de vragen van de inwoners geagendeerd worden en
daarna de vragen van de gemeenteraadsleden.

Aldus beslist in zitting van heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.
Namens de raad,

Steven Van de Velde
algemeen directeur

Raf De Vos
voorzitter

