ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 maart 2017 om 20 uur.
Aanwezig:

Raf De Vos, voorzitter,
Danny Claeys, burgemeester,
Thomas Van Ongeval, Christiaan Van herzeele, Luc Deschamps, Viviane De
Preester, Ria Vercruysse en Annemie De Gussem (toegevoegd voorzitter OCMW),
schepenen,
Karin Zoeter, Geert Vander Plaetsen, Ivan Schaubroeck, Linda De Backer, Dirk Vos,
Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Koen Dewaele,
Sylvie Baert, Dirk Verlinden, Nathalie Dhondt en Kurt Van Collie, raadsleden
en Steven Van de Velde, secretaris

In openbare zitting vergaderd;
De gemeenteraad,
Agendapunt nr. 1
Algemeen bestuur. Proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van 6 februari 2017.
Goedkeuring.
Gelet op het proces-verbaal van de zitting van 6 februari 2017, dat ten minste 8 dagen vóór de
vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel – Het proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van 6 februari 2017 wordt
goedgekeurd.

Agendapunt nr. 2
Algemeen bestuur. Personeel. Rechtspositieregeling
Principiële vaststelling. Advies aan OCMW.

gemeente-

en

OCMW-personeel.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
Gelet op zijn beslissing van 16 maart 2009 houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling
voor het gemeentepersoneel en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet;
Gelet op het besluit Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en
het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft
verloven en afwezigheden;
Overwegende dat de voornaamste wijzigingen zijn:
 Integratie RPR OCMW §2-personeel in gemeentelijke RPR (RPR OCMW §6-personeel (WZC) is
apart document gelet op de toekomstige toetreding tot de Zorgband)
 Wettelijke aanpassingen: wijziging decreten
1) Wijziging bevoegdheid aanstellende overheid
gemeentedecreet 3 juni 2016) (artikel 2 en 8)
2) Wijziging artikel 105 OCMW-decreet (artikel 2, 18)

MAT-leden

naar

college

(wijziging

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Schrapping artikel 104 §2 gemeentedecreet en artikel 103 §2 OCMW-decreet (artikel 5 en 99)
Wijziging verwijzing eedaflegging (wijziging gemeente- en OCMW-decreet) (artikel 31)
Schrapping artikel 113 gemeentedecreet en artikel 112 OCMW-decreet (artikel 39)
Schrapping artikel 114 gemeentedecreet en artikel 113 OCMW-decreet (artikel 39, 48 en 53)
Wijziging artikel 115 gemeentedecreet en artikel 114 OCMW-decreet (artikel 50)
Opname vervangingsregeling decretale graden (wijziging gemeente- en OCMW-decreet)
(regeling vroeger decreet opgenomen + minstens niveau B) (artikel 83 en 85bis)

 Aanpassing gewijzigde verlofsystemen
1) Wijziging regeling loopbaanonderbreking + regeling zorgkrediet (BVR 26.07.2016) (artikel 68,
212, 213, 214, 216, 234-237, 239, 239a-n en 268 (270 OCMW)) (geen uitsluiting)
2) Onbetaald verlof als gunstmaatregel (artikel 200-203) (geen uitsluiting) + 10 dagen verlof om
dwingende redenen (artikel 203bis)
3) Onbetaald verlof als recht (artikel 210-210 en 268bis (270bis OCMW)) (uitsluiting DG +
uitsluiting vermindering tot 50% voor niveau A en B)
 Diverse wijzigingen
1) Extra inhaalrust voor zaterdag, zondag en nachtprestaties voor prestaties binnen het
uurrooster kan ook worden uitbetaald (artikel 145)
2) Hospitalisatieverzekering: schrapping bepaling van het moment van het afsluiten (art. 160)
3) Jaarlijkse vakantiedagen: gewijzigde berekeningswijze voor contractuelen (art. 176)
4) Nieuwe rang Ax voorzien, inclusief bevorderingsmogelijkheden, mobiliteitsmogelijkheden,
salarisschalen (artikel 9, 11, 73, 78, 80, 111, bijlage II);
Gelet op de bespreking van deze wijzigingen in het managementteam van 1 februari 2017;
Onder voorbehoud van gunstig advies door de raad voor maatschappelijk welzijn;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Stelt de geïntegreerde rechtspositieregeling van OCMW (§2) en gemeentepersoneel, zoals
in bijlage hieraan toegevoegd, principieel vast, voor wat betreft de bepalingen die betrekking hebben
op het gemeentepersoneel, en adviseert deze gunstig aan het OCMW, voor wat betreft het personeel
van het OCMW die een betrekking bekleden die specifiek voor het OCMW. (artikel 104, §2 van het
OCMW-decreet).
De rechtspositieregeling voor het personeel bedoeld in artikel 104, §6 van het OCMW-decreet, zoals
in bijlage toegevoegd, word eveneens gunstig geadviseerd.
Art. 2 – Deze rechtspositieregeling wordt geagendeerd voor definitieve vaststelling op de
eerstvolgende gemeenteraad na onderhandeling met de vakorganisaties op het BOC van 12 april
2017.

Agendapunt nr. 3
Algemeen bestuur. Personeel. Arbeidsreglement gemeentepersoneel. Principiële goedkeuring.
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd door de wet
van 18 december 2002 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het traject integratie OCMW / gemeente waarbij het personeel van beide juridische
rechtspersonen baat heeft bij uniforme arbeidsreglementen opdat er heldere en een aantal essentiële
gelijke afspraken zijn voor werkgever en werknemer van alle entiteiten;
Overwegende dat de sociale wetgeving voorschrijft dat iedere rechtspersoon verplicht een apart
arbeidsreglement behoeft; waardoor er in casu 2 arbeidsreglementen zijn voor één geïntegreerde

organisatie (OCMW + gemeente), maar dat er geopteerd is voor een 3de arbeidsreglement voor het
OCMW-personeel §6 (WZC) anticiperend op de opname in de Zorgband:
1. gemeentepersoneel
2. OCMW personeel §2 (sociaal huis)
3. OCMW personeel §6 (WZC);
Overwegende dat het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel het uitgangspunt was / de basis
vormde voor de andere arbeidsreglementen wegens meest recent aangepast, nl. in zijn zitting van 1
februari 2016, waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn:
 Artikel 1: “X” toegevoegd
 Artikel 15: schrapping overdracht vakantieverlof;
 Artikel 15: recht op 2 weken aaneensluitend verlof voor iedereen, meer kan cf.
Dienstnoodwendigheden
 Artikel 15: uitbreiding mogelijkheid opname vakantieverlof per uur
 Artikel 16: geen verplichte verlofopnames voor het poetspersoneel
 Artikel 17: meedelen verblijfplaats bij ziekte
 Artikel 18: enkel gewoon geneeskundig getuigschrift nog vereist
 Artikel 19: uitzonderingen op woning niet verlaten toegevoegd
 Artikel 21bis: bepaling deelname jury geschrapt
 Bijlage 1: schrapping gebruik privé-gsm
 Bijlage 1: schrapping verbod internetradio
 Bijlage 3: wijziging uurroosters
 Bijlage 3: verruiming glijtijd en mogelijkheid om ruimer positief saldo te behouden
 Bijlage 3: opname recuperatieverlof per uur mogelijk
 Bijlage 3: schrapping bijkomende uren
Overwegende dat in 2de instantie zal gewerkt worden aan aangepaste uurroosters voor het personeel
dat niet onder de regeling van bijlage 3 valt; dat in overgang de huidige regeling wordt behouden voor
dat personeel;
Gelet op de bespreking van deze wijzigingen in het managementteam van 1 februari 2017;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel – Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, zoals in de bijlage hieraan
toegevoegd, wordt principieel goedgekeurd, en ter definitieve vaststelling voorgelegd aan de
eerstvolgende gemeenteraad onder voorbehoud van gunstig advies vanwege de
vakbondsafgevaardigden.

Agendapunt nr. 4
Algemeen bestuur. Personeel. Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer conform artikel
43 §1 van het gemeentedecreet. Goedkeuring.
Gelet op artikel 43§1 en artikel 86 van het gemeentedecreet;
Gelet op rechtspositiebesluit 7 december 2007 van de Vlaamse regering en latere wijzigingen;
Gelet op het voorstel om volgende zaken als dagelijks personeelsbeheer te beschrijven
 Individueel personeelsbeheer
 Individuele toepassing van bepalingen betreffende vorming en evaluatie
 Toepassing van de Rechtspositieregeling
 Collectief personeelsbeheer
 Maatregelen van inwendige orde;
Overwegende dat de secretaris in deze telkens een secretarisbeslissing neemt en deze ter kennis
geeft aan het College van burgemeester en schepenen;
Gelet op het voorstel om de aanstellingsbevoegdheid als volgt te definiëren:
 De decretale graden door de Gemeente- en OCMW-raad
 De aanstellingen van onbepaalde duur, van bepaalde duur langer dan een maand door het
College van burgemeester en schepen en Vast Bureau



De aanstellingen van minder dan 1 maand door de secretaris (monitoren, vakantiejobs,
interims, begeleiders, vrijwilligers, lesgevers, edm.)

Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 - Dagelijks personeelsbeheer als volgt te definiëren:
 Individueel personeelsbeheer
 Individuele toepassing van bepalingen betreffende vorming en evaluatie
 Toepassing van de Rechtspositieregeling
 Collectief personeelsbeheer
 Maatregelen van inwendige orde.
Art. 2 - Aanstellingsbevoegdheden als volgt te verdelen:
 De decretale graden door de Gemeente- en OCMW raad
 De aanstellingen van onbepaalde duur, van bepaalde duur langer dan een maand door het
College van burgemeester en schepen en Vast Bureau
 De aanstellingen van minder dan 1 maand door de secretaris (monitoren, vakantiejobs,
interims, begeleiders, vrijwilligers, lesgevers, edm.).

Agendapunt nr. 5
Algemeen bestuur. Financiën. Vaststelling begrip dagelijks bestuur conform artikel 43 §2, 9°
van het gemeentedecreet. Goedkeuring.
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en
zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het artikel 43 §2 9° en 57 §3 5° van het gemeentedecreet m.b.t. het begrip dagelijks bestuur;
Gelet op 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;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2012 betreffende ‘Toewijzing bevoegdheid aan
College voor het vaststellen van de wijze van gunnen van nominatief in het exploitatiebudget
vastgestelde overheidsopdrachten in toepassing van artikel 57 §3 6° van het gemeentedecreet’;
Gelet op de nota ‘Nieuwe aankoopcyclus in het lokaal bestuur Nazareth’, opgesteld en gunstig
geadviseerd door het managementteam en de financieel beheerder op 18 januari 2017;
Gelet op de collegebeslissing van 13 februari 2017 m.b.t. het goedkeuren van de nota ‘Nieuwe
aankoopcyclus in het lokaal bestuur Nazareth;
Overwegende dat onder dagelijks bestuur wordt verstaan de bevoegdheden waarvoor de
gemeenteraad een delegatie geeft aan het college van burgemeester en schepenen met het oog op
een flexibele werking van de gemeente, zonder het toezicht van de gemeenteraad te beperken;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen welke opdrachten voor werken,
leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten voor dagelijks bestuur. Dergelijke
beslissing heeft invloed op belangrijke elementen van de administratieve organisatie van de
gemeente, m.n. de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het College van burgemeester
en schepenen;
Overwegende dat, om redenen van efficiëntie en transparantie, het begrip dagelijks bestuur op
dezelfde manier zal toegepast worden in het OCMW Nazareth en het AG Nazareth;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Het begrip ‘dagelijks bestuur’ vast te stellen als volgt:
 Alle verbintenissen tot € 85.000,00 (btw exclusief)
exploitatiebudget zijn ingeschreven,
 Alle verbintenissen tot € 25.000,00 (btw exclusief)
investeringsbudget zijn ingeschreven.

waarvoor

kredieten

op

het

waarvoor

kredieten

op

het



Voor het bepalen van het grensbedrag wordt rekening gehouden met de som van het jaarlijks
te gunnen bedrag en met de maximale termijn zoals bepaald volgens de voorwaarden m.b.t.
‘verlenging’ in het bestek/lastvoorwaarden. Indien het een verbintenis van onbepaalde duur
betreft, wordt rekening gehouden met een looptijd van drie jaar.

Art. 2 – Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2012 betreffende ‘Toewijzing bevoegdheid aan
College voor het vaststellen van de wijze van gunnen van nominatief in het exploitatiebudget
vastgestelde overheidsopdrachten in toepassing van artikel 57 §3 6° van het Gemeentedecreet’ op te
heffen.

Agendapunt nr. 6
Algemeen bestuur. Financiën. Vaststelling kader voor visumplicht. Goedkeuring.
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de artikelen 94, 1° en 160, §2 van het gemeentedecreet m.b.t. de visumplicht;
Gelet op 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;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 5 februari 2007 betreffende ‘Vaststellen van de voorwaarden
waaronder de financieel beheerder de controle, bedoeld in artikel 160 §2 van het gemeentedecreet
uitoefent’ en van 3 december 2007 betreffende ‘Controle door financieel beheerder. Verhoging van het
minimumbedrag voor de visumverplichting’;
Gelet op de nota ‘Nieuwe aankoopcyclus in het lokaal bestuur Nazareth’, opgesteld en gunstig
geadviseerd door het managementteam en de financieel beheerder op 18 januari 2017;
Gelet op de collegebeslissing van 13 februari 2017 m.b.t. het goedkeuren van de nota ‘Nieuwe
aankoopcyclus in het lokaal bestuur Nazareth;
Overwegende dat het gemeentedecreet bepaalt dat de financieel beheerder de voorgenomen
financiële verbintenissen aan een onderzoek moet onderwerpen inzake wettigheid en regelmatigheid
en zijn visum verleent als blijkt dat de voorgenomen financiële verbintenissen wettig en regelmatig
zijn;
Overwegende dat de gemeenteraad na advies van de financieel beheerder kan beslissen welke
verrichtingen uitgesloten worden van de visumverplichting;
Overwegende dat de maximumbedragen van verrichtingen die worden uitgesloten van de
visumverplichting worden gebaseerd op het begrip dagelijks bestuur, zoals bepaald in de
gemeenteraad van 13 maart 2017;
Overwegende dat, om redenen van efficiëntie en transparantie, de visumplicht op dezelfde manier zal
toegepast worden in het OCMW Nazareth en het AG Nazareth;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – De verrichtingen die uitgesloten zijn van de visumverplichting, met ingang van 15 maart
2017, vast te stellen als volgt:
 verbintenissen voor leveringen, werken en diensten tot € 8.500 (btw exclusief), zowel op het
exploitatiebudget als het investeringsbudget;
 subsidies op het exploitatiebudget tot € 8.500;
 aanstellingen van contractuele personeelsleden van minder dan één jaar;
 Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van de voorafgaande visumverplichting houdt
de financieel beheerder rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis,
incl. de mogelijkse verlengingen zoals bepaald in het bestek/lastvoorwaarden. Indien het een
verbintenis van onbepaalde duur betreft, wordt rekening gehouden met een looptijd van drie
jaar.

Art. 2 – De gemeenteraadsbesluiten van 5 februari 2007 betreffende ‘Vaststellen van de voorwaarden
waaronder de financieel beheerder de controle, bedoeld in artikel 160 §2 van het gemeentedecreet
uitoefent’ en van 3 december 2007 betreffende ‘Controle door financieel beheerder. Verhoging van het
minimumbedrag voor de visumverplichting’ op te heffen.

Agendapunt nr. 7
Algemeen bestuur. Jaarrekening 2016 kerkfabriek OLV-Geboorte Nazareth. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald artikel 55;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2016 van de kerkfabriek OLV-Geboorte Nazareth afsluit met
een overschot op het exploitatiebudget van 23.211,93 euro, dat als volgt is samengesteld:
 Saldo eigen financieel boekjaar: 3.207,97 euro
 Overschot dienstjaar 2015: 20.003,96 euro;
Overwegende dat het overschot op het investeringsbudget 0 euro bedraagt en als volgt is
samengesteld:
 Saldo eigen financieel boekjaar: -6.084,49 euro
 Overschot dienstjaar 2015: 6.084,49 euro;
Overwegende dat de kastoestand op 31 december 2016 bijgevolg 23.211,93 euro bedraagt;
Besluit: met algemeenheid van stemmen
Artikel 1 – Adviseert de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek OLV-Geboorte Nazareth, zoals hieraan
toegevoegd, gunstig voor de hierboven vermelde cijfers.
Art. 2 – Afschrift van onderhavige beraadslaging zal worden toegestuurd aan het bisdom Gent, aan
de provinciegouverneur en aan de kerkfabriek.

Agendapunt nr. 8
Algemeen bestuur. Jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint-Amandus Eke. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald artikel 55;
Overwegende dat de dienstjaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Amandus Eke afsluit met een
overschot op het exploitatiebudget van 26.647,60 euro, dat als volgt is samengesteld:
 Saldo eigen financieel boekjaar: -7.517,70 euro
 Overschot dienstjaar 2015: 34.165,30 euro;
Overwegende dat het overschot op het investeringsbudget 0 euro bedraagt en als volgt is
samengesteld:
 Saldo eigen financieel boekjaar: 0 euro
 Overschot dienstjaar 2015: 0 euro;
Overwegende dat de kastoestand op 31 december 2016 bijgevolg 26.647,60 euro bedraagt;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Adviseert de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Amandus Eke, zoals hieraan
toegevoegd, gunstig voor de hierboven vermelde cijfers.
Art. 2 – Afschrift van onderhavige beraadslaging zal worden toegestuurd aan het bisdom Gent, aan
de provinciegouverneur en aan de kerkfabriek.

Agendapunt nr. 9
Algemeen bestuur. Toekenning toelage Nazarethproduct ID eke. Goedkeuring.
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en
zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de e-mails van Brigitte Van Rysseghem van 20 december 2016 en Paul Vanpoucke van 2
januari 2017;
Overwegende dat Vriendenkring Eke Dorp vzw een bier ontwikkeld heeft met de naam ID eke en dat
zij op het etiket het Nazareth-logo vermelden;
Overwegende dat Vriendenkring Eke Dorp vzw om deze reden een toelage voor de ontwikkeling van
een Nazarethproduct vraagt;
Overwegende dat hiermee het gebruik van het gemeentelijk logo wordt gestimuleerd;
Overwegende dat er voldoende krediet beschikbaar is op het artikelnummer
2017/Z-08.02.01/0500-00/64910020/BESTUUR/COM/500/IE-GEEN en dat dit een nominatieve
subsidie betreft die goedkeuring van de gemeenteraad vereist;
Besluit: met algemeenheid van stemmen
Artikel 1 – Kent een toelage van € 250,00 toe aan Vriendenkring Eke Dorp vzw, p/a Vossenholstraat
24 voor het door hen ontwikkelde Nazarethproduct ID eke.
Art.
2
–
Wijst
deze
uitgave
aan
op
artikel
00/64910020/BESTUUR/COM/500/IE-GEEN van het exploitatiebudget.

2017/Z-08.02.01/0500-

Art. 3 – Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder.

Agendapunt nr. 10
Veiligheid. Plaatsen van ANPR-camera’s op niet-besloten plaats, Steenweg Deinze. Advies.
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera’s,
Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007
tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van
12 november 2009;
Gelet op de aanvraag van de politiezone Deinze-Zulte van 20 januari 2017 gericht aan deze raad
inzake het verkrijgen van een advies inzake de plaatsing van vaste ANPR-camera’s op niet-besloten
plaatsen, nl. op de Steenweg Deinze (N35) ter hoogte van het kruispunt met De Prijkels, grondgebied
Nazareth;
Gelet op het positief advies van de korpschef van de politiezone Schelde-Leie van 24 februari 2017;

Overwegende dat deze camera’s een aanvulling zijn op
nummerplaatherkenningssystemen van de politiezone Schelde-Leie;

de

vaste

automatische

Overwegende dat wanneer de aangifte een niet-besloten plaats betreft, ze een positief advies van
deze raad moet bevatten;
Overwegende dat de camera’s een bijdrage kunnen leveren in het aanpakken van prioritaire
fenomenen zoals verhogen van verkeersveiligheid en het aanpakken van inbraken in gebouwen;
Overwegende dat het gebruik van de ANPR-camera’s en de verwerking van de beelden zoals
voorzien in de aanvraag een noodzakelijk, gepast en aanvullend doch niet overmatig middel vormt
voor het bereiken van de beoogde doeleinden;
Overwegende dat de camera’s bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer conform de wetgeving zullen worden aangegeven uiterlijk de dag vóór die waarop de
bewakingscamera's in gebruik worden genomen;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Verleent positief advies tot het plaatsen van ANPR-camera’s op het grondgebied van de
gemeente Nazareth en meer bepaald op volgende locatie: Steenweg Deinze (N35) ter hoogte van
het kruispunt met de Prijkelstraat.
Art. 2 – Maakt afschrift van deze beslissing over aan de politiezone Schelde-Leie.

Agendapunt nr. 11
Wegen en mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de invoering van de
zonale snelheidsregeling en van het snelheidsregime van bepaalde straten of delen van straten
buiten het afgebakende gebied. Goedkeuring.
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en
zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op zijn beslissing van 19 december 2016 houdende goedkeuring van een gecoördineerd
aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de afbakening van
de bebouwde kom op het grondgebied van Nazareth;
Gelet op zijn beslissing van 19 december 2016 houdende goedkeuring van het gecoördineerd
aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de invoering van de zonale snelheidsregeling en van
het snelheidsregime van bepaalde straten of delen van straten buiten het afgebakende gebied;
Overwegende dat de afbakening van de zonale snelheidsregeling van 30 km/uur zal worden
aangegeven door middel van de verkeersborden F4a en F4b zoals bepaald in het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg;

Overwegende dat er voorgesteld wordt om de zonale snelheidsregeling 30 km/uur af te bakenen op
volgende plaatsen:
In deelgemeente Nazareth:

Nieuwstraat, t.h.v. aansluiting met de Deinzestraat, ri. Deinzestraat (UIT), ri. Ter Meerenstraat
(IN)

Nieuwstraat, t.h.v. aansluiting met ’s Gravenstraat; ri. ’s Gravenstraat (UIT), ri. Ter Meerenstraat
(IN)

Gaston De Grootelaan, t.h.v. aansluiting met Deinzestraat, ri. Deinzestraat (UIT), ri.
Warandestraat (IN)

Gaston De Grootelaan, t.h.v. aansluiting met Warandestraat, ri. Warandestraat (UIT), ri.
Deinzestraat (IN)

Camiel Fremaultstraat, t.h.v. aansluiting met Deinzestraat, ri. Deinzestraat (UIT), ri. C.
Fremaulstraat (IN)

Hoefslagstraat, t.h.v. aansluiting met Warandestraat, ri. Warandestraat (UIT), ri. Hoefslagstraat
(IN)

Draverstraat, t.h.v. aansluiting met Warandestraat, ri. Warandestraat (UIT), ri. Draverstraat (IN)

Dorp, t.h.v. huisnummer 37A, ri. Dorp-Centrale As (UIT), ri. Langemunt (IN)

Dorp, t.h.v. huisnummer 6, ri. Dorp-Centrale As (UIT), ri. Lindendreef (IN)

Langemunt, t.h.v. aansluiting met ’s Gravenstraat, ri. ’s Gravenstraat (UIT), ri. Dorp (IN)

Zwanestraat, t.h.v. aansluiting met ’s Gravenstraat, ri. ’s Gravenstraat (UIT), ri. Zwanestraat (IN)

Kapellestraat , t.h.v. aansluiting met Steinstraat, ri. Steinstraat (UIT), ri. Kapellestraat (IN)

Stropstraat, t.h.v. aansluiting met Steinstraat, ri. Steinstraat (UIT), ri. Drapstraat (IN)

Stropstraat, t.h.v. aansluiting met Drapstraat, ri. Steinstraat (IN), ri. Drapstraat (UIT)

Steinstraat (Piste), t.h.v. aansluiting Steinstraat 44, ri. Bekken (IN), ri. Steinstraat (UIT)

Steinstraat (Piste), t.h.v. aansluiting Steinstraat 82, ri. Bekken (IN), ri. Steinstraat (UIT)

Sterrenbosstraat, t.h.v. aansluiting met Steinstraat, ri. Sterrenbos (IN), ri. Steinstraat (UIT)

Drapstraat - Voetbalstraatje, tussen Drapstraat 117 en 121, ri. Sterrenbos (IN), ri. Drapstraat
(UIT)

Roombaardstraat, t.h.v. huisnummer 1, ri. Muitstraat (IN), ri. Oudenaardseheerweg (UIT)

Uitrit parking sporthal, t.h.v. aansluiting met Ommegangstraat, ri. Ommegangstraat (UIT), ri.
parking (IN)

Inrit parking sporthal ( éénrichtingsverkeer) , t.h.v. aansluiting met Drapstraat, ri. parking (IN)

Eeckhoutsdreef, t.h.v. aansluiting met Oudenaardseheerweg, ri. Ten Edestraat (IN), ri.
Oudenaardseheerweg (UIT)

Merelstraat, t.h.v. aansluiting met Oudenaardseheerweg, ri. Ten Edestraat (IN), ri.
Oudenaardseheerweg (UIT)

Lijsterstraat, t.h.v. aansluiting met Oudenaardseheerweg, ri. Ten Edestraat (IN), ri.
Oudenaardseheerweg (UIT)

Eeckhoutsdreef, t.h.v. aansluiting met Ten Edestraat, ri. Ten Edestraat (UIT), ri.
Oudenaardseheerweg (IN)

Lakenmeersstraat , t.h.v. de aansluiting met de Oudenaardseheerweg 280, ri.
Lakenmeersstraat (IN), ri. Oudenaardseheerweg (UIT)

Lakenmeersstraat , t.h.v. de aansluiting met de Oudenaardseheerweg 286, ri.
Lakenmeersstraat (IN), ri. Oudenaardseheerweg (UIT)

Bekaertstraat, t.h.v. huisnummer 1, ri. Bosstraat (UIT), ri. Bekaertstraat (IN)

Bekaertstraat, t.h.v. huisnummer 28, ri. Bosstraat (UIT), ri. Bekaertstraat (IN)
In deelgemeente Eke:

Nieuwe Bosstraat, t.h.v. aansluiting met Bosstraat, ri. Bosstraat ( UIT), ri. Parkwijk (IN)

Parkwijk, t.h.v. aansluiting met Plaanstraat, ri. Parkwijk (IN), ri. Plaanstraat (UIT)

Stijn Streuvelstraat, t.h.v. aansluiting met Plaanstraat, ri Plaanstraat (UIT), ri. G. Gezellestraat
(IN)

Delmeirelaan, t.h.v. aansluiting met Plaanstraat, ri. Plaanstraat (UIT), ri. A. Claeysstraat (IN)

Delmeirelaan, t.h.v. aansluiting met Stationsstraat, ri. Plaanstraat (IN), ri. Stationsstraat (UIT)

Biesten, t.h.v. aansluiting met Stationsstraat, ri. Stationsstraat (UIT), ri. Biesten (IN)

Kouter, t.h.v. aansluiting met Zandstraat, ri. Biesten (IN), ri. Zandstraat (UIT)

Korte Zandstraat, t.h.v. aansluiting met Zandstraat, ri. Zandstraat (UIT), ri. Korte Zandstraat (IN)

Dammekenswegel, t.h.v. aansluiting met ’s Gravendreef, ri. Brouwerijstraat (IN), ri. ’s
Gravendreef (UIT)

Brouwerijstraat, t.h.v. aansluiting met Stationsstraat, ri. Stationsstraat (UIT), ri.
Dammekenswegel (IN)








Brouwerijstraat, t.h.v. aansluiting met Steenweg, ri. Steenweg (UIT), ri. Dammekenswegel
éénrichtingsverkeer
Kleine Brouwerijstraat, t.h.v. aansluiting met Steenweg, ri. Steenweg (UIT), ri. Brouwerijstraat
(IN)
N. Schoorensstraat, t.h.v. aansluiting met Stationsstraat, ri. De Bockplein (IN), ri. Stationsstraat
(UIT)
Kerkplein, t.h.v. aansluiting met Steenweg, ri. Steenweg (UIT), ri. N. Schoorensstraat (IN)
Sint-Amandsstraat, t.h.v. aansluiting met Steenweg, ri. Steenweg (UIT), ri. N. Schoorensstraat
(IN)
N. Schoorensstraat, t.h.v. aansluiting met Steenweg, ri. De Bockplein (IN), ri. Steenweg (UIT)

Overwegende dat dit aanvullend verkeersreglement alle voorgaande reglementen met betrekking tot
de snelheidsregeling op gemeentewegen komt op te heffen, met uitzondering van het aanvullend
verkeersreglement wijk Landuit, afbakening 50 km/uur-snelheidzone, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 19 mei 2008;
Overwegende dat de afbakening van de zonale snelheidsregeling van 50 km/uur zal worden
aangegeven door middel van de verkeersborden C43 met zonale geldigheid, zoals bepaald in het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Overwegende dat er voorgesteld wordt om de zonale snelheidsregeling 50 km/uur af te bakenen op
volgende plaatsen:
In deelgemeente Nazareth:

Plezierstraat, t.h.v. de aansluiting met de Boeregemstraat, ri. Boeregemstraat (UIT), ri.
Plezierstraat (IN)

Huisepontweg, t.h.v. huisnummer 79, ri. Huisepontweg (UIT), ri. Huisepontweg 81 (IN)

Merestraat, t.h.v. de aansluiting met de Huisepontweg, ri. Huisepontweg (UIT), ri. Merestraat
(IN)

Hanestraat, t.h.v. de aansluiting met de Huisepontweg, ri. Huisepontweg (UIT), ri. Hanestraat
(IN)

Huisepontweg, t.h.v. huisnummer 12, ri Schoolstraat en Marollestraat (IN), ri. Kruishoutem (UIT)

Merestraat, t.h.v. kruising met Mantelstraat, ri. Mantelstraat (UIT), ri. Merestraat (IN)

Molenstraat, t.h.v. aansluiting met Mantelstraat, ri. Mantelstraat (UIT) , ri. Molenstraat (IN)

Kallemoeiestraat, t.h.v. aansluiting met Parochielindestraat (Kruishoutem), ri. Kallemoeiestraat
(IN), ri. Parochielindestraat (UIT)

Marollestraat, t.h.v. aansluiting met de Parochielindestraat (Kruishoutem), ri. Marollestraat (IN),
ri. Parochielindestraat (UIT)

Soeverijnstraat, t.h.v. aansluiting met de Karreweg, ri. Soeverijnstraat (IN), ri. Karreweg (UIT)

Soeverijnstraat , t.h.v. aansluiting met Karreweg, ri. Kallemoeie (IN), ri. Karreweg (UIT)

Venecoweg, t.h.v. aansluiting met Karreweg, ri. Venecoweg (IN), ri. Karreweg (UIT)

Prijkelstraat, t.h.v. aansluiting met N35, ri. Prijkelstraat (IN), ri. N35 (UIT)

Warandestraat, t.h.v. aansluiting met N35, ri. Warandestraat (IN) ri. N35 (UIT)

Steenweg Deinze, t.h.v. huisnummer 31, ri. Huisepontweg (IN), ri. N35 (UIT)

Hanestraat, t.h.v. huisnummer 1, ri. N35 (UIT) ( éénrichtingsverkeer )

Beenstraat, t.h.v. aansluiting met N35, ri. Warandestraat (IN), ri N35 (UIT)

Dragonderwegel, t.h.v. aansluiting met N35, ri. Warandestraat (IN), ri. N35 (UIT)

Wulvestraat, t.h.v. de aansluiting met de N35, ri. Plezierstraat (IN), ri. N35 (UIT)

Gaversepontweg, t.h.v. de aansluiting met de N35, ri. Oudenaardseheerweg (IN), ri. N35 (UIT)

Ouwegemstraat, t.h.v. de aansluiting met de N35, ri. Gaversepontweg (IN), ri. N35 (UIT)

Oude Deinsebaan (Zingem), t.h.v. aansluiting met N35, ri. Oude Deinsebaan (IN), ri. N35 (UIT)
– zie GR-besluit van Zingem dd. 28 april 2011

Oude Deinsebaan (Zingem) – verlengde van Krekelstraat, t.h.v. aansluiting met N35, ri.
Gaversepontweg (IN), ri. N35 (UIT) - zie GR-besluit van Zingem dd. 28 april 2011

Warandestraat, t.h.v. huisnummer 82, op bord einde BBK (IN)

Deinzestraat, t.h.v. huisnummer 27, op bord einde BBK (IN)

Sticheldreef t.h.v. aansluiting met ’s Gravenstraat (N437), ri. Sticheldreef (IN), ri. ’s Gravenstraat
(UIT)

Oudenaardseheerweg, t.h.v. huisnummer 79, op bord einde BBK (IN)

Leegzakstraat, t.h.v. huisnummer 3, op bord einde BBK (IN)

Groenstraat, t.h.v. aansluiting met Steinstraat, op bord einde BBK (IN)

Oudenaardseheerweg, t.h.v. huisnummer 116, op bord einde BBK (IN)













Oudenaardseheerweg, t.h.v. huisnummer 238, ri. De Pinte (UIT + 70 km/uur aan te passen in
afzonderlijk aanvullend verkeersreglement)), ri. Vossenholstraat en spoorweg (IN)
Sticheldreef, t.h.v. aansluiting met Klapstraat, ri. Sticheldreef, huisnummer 3 (IN), ri. Klapstraat
(UIT)
Klapstraat, t.h.v. aansluiting met Oudenaardseheerweg, ri. Oudenaardseheerweg (IN), ri
Klapstraat (UIT) + bord C43 (70 km/uur)
Bosstraat, t.h.v. kruising met Lakemeerbeek, ri. Weefstraat ( UIT), ri. Stationsstraat (IN)
Bosstraat, t.h.v. huisnummer 48, op bord einde BBK (IN)
Vossenholstraat, t.h.v. aansluiting met Bosstraat, op bord einde BBK (IN)
Gaversepontweg, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Stoofstraat (IN)
Snepstraat, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Snepstraat/Eikenstraat (IN)
Axeldreef, t.h.v. aansluiting met de ’s Gravenstraat, ri Axeldreef (IN), ri ’s Gravenstraat (UIT)
Axeldreef, t.h.v. huisnummer 7, op bord BBK (IN), op bord einde BBK (UIT)
Klapstraat, t.h.v. militair domein ri. Oudenaardseheerweg (IN), ri Kortrijkseheerweg (UIT)

In deelgemeente Eke:

Oude Eedstraat, t.h.v. aansluiting met Savaanstraat, ri. Savaanstraat (UIT), ri. Begoniastraat
(IN)

Rozenstraat, t.h.v. aansluiting met Heerweg, ri. Heerweg (UIT), ri. Rozenstraat (IN)

Begoniastraat, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Tulpenstraat (IN)

Weefstraat, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Weefstraat (IN)

Weefstraat, t.h.v. huisnummer 32, ri. Nieuwstraat (De Pinte) (UIT), ri. N60 (IN)

Vijverstraat, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Bosstraat (IN)

Kortebosstraat, t.h.v. aansluiting met Bosstraat, ri. Bosstraat (UIT), ri. Vijverstraat (IN)

Nederbosstraat, t.h.v. aansluiting met Bosstraat, ri. Bosstraat (UIT), ri. Kwaadstraat (IN)

’s Gravendreef, vanaf de aansluiting met de N60, ri. Steenweg (IN), ri. N60 (UIT)

Steenweg, vanaf de aansluiting met de N60 t.h.v. huisnummer 231A (IN) en overzijde (UIT)

Steenweg, t.h.v. huisnr. 140 (UIT) en overzijde (IN)

Nederbosstraat, t.h.v. de aanlsuiting met de Plaanstraat ri. Kwaadstraat (IN), ri Plaanstraat
(UIT) op bord einde bebouwde kom

Ten Edestraat: t.h.v. huisnummer 85 A, op bord einde BBK, ri. Zandstraat ( IN)

Zandstraat, t.h.v. huisnummer 45, op bord einde BBK (IN)

Veldstraat/Spoorwegstraat,
t.h.v.
aansluiting
met
N60,
ri.
N60
(UIT),
ri.
Veldstraat/Spoorwegstraat (IN)

Pontweg, t.h.v. de aansluiting met de N60, ri. N60 (UIT), ri. Scheldestraat (IN)

Pontweg t.h.v. huisnummer 9, ri. Pontweg/Scheldestraat (IN)

Scheldestraat, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Spoorwegstraat en Scheldestraat (IN)

Eikenstraat, t.h.v. aansluiting met Bernstraat, ri. Bernstraat (UIT), ri. Eikenstraat (IN)

Sluis, t.h.v. woning Grenadierslaan 9, ri. Grenadierslaan (UIT), ri. Schelde (IN)

Sluis, t.h.v. aansluiting met trekweg/Scheldeoever, ri. Scheldeoever (UIT), ri. Sluis (IN)
Overwegende dat wordt voorgesteld om een aanpassing door te voeren van het snelheidsregime van
bepaalde straten of delen van straten, die zich buiten het afgebakende gebied bevinden en waarop de
zonale snelheidsregeling niet van toepassing is, zoals hieronder bepaald:












Steenweg Deinze (verbindingsstraat richting Boeregemstraat t.h.v. huisnrs 138 t.e.m. 138C): 50
km/u
Steenweg Deinze (parallel stuk gemeenteweg met N35 vanaf huisnr 82 t.e.m. 116): 50 km/u
Huisepontweg: 70 km/u
Steenweg Astene, vanaf einde BBK ri Astene: 70 km/u
Klapstraat, vanaf Oudenaardseheerweg, ri. brugdek E17: 70 km/u
Oudenaardseheerweg, vanaf grens met De Pinte ri. Spoorweg: 70 km/u
Mantelstraat, tussen de pare huisnrs. 14 en 20: 50 km/u
Kijkuitstraat, vanaf de Kortrijkseheerweg tot de gemeentegrens met Deinze: 50 km/u
Biezenstraat, vanaf de Kortrijkseheerweg: 50 km/u
Versluisstraat, vanaf de Kortrijkseheerweg: 50 km/u
Dennenbosdreef, vanaf de N437: 50 km/u;

De passende verkeersborden m.b.t. deze snelheidsregelingen worden bijkomend geplaatst bij de
borden ‘einde BBK’, einde ‘zone 50’ of begin van de desbetreffende straat, op het grondgebied van
Nazareth;
Gelet op het principieel advies van de commissie grondgebonden zaken van 1 februari 2017;

Gelet op de kennisname van voorliggend aanvullend reglement door het College in zitting van 20
februari 2017;
Overwegende voor de Kijkuitstraat overleg te hebben met Stad Deinze;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot afbakening van zonale snelheidsregeling 30
km/uur in de hierna vermelde wegen:
In deelgemeente Nazareth:

Nieuwstraat, t.h.v. aansluiting met de Deinzestraat, ri. Deinzestraat (UIT), ri. Ter Meerenstraat
(IN)

Nieuwstraat, t.h.v. aansluiting met ’s Gravenstraat; ri. ’s Gravenstraat (UIT), ri. Ter Meerenstraat
(IN)

Gaston De Grootelaan, t.h.v. aansluiting met Deinzestraat, ri. Deinzestraat (UIT), ri.
Warandestraat (IN)

Gaston De Grootelaan, t.h.v. aansluiting met Warandestraat, ri. Warandestraat (UIT), ri.
Deinzestraat (IN)

Camiel Fremaultstraat, t.h.v. aansluiting met Deinzestraat, ri. Deinzestraat (UIT), ri. C.
Fremaulstraat (IN)

Hoefslagstraat, t.h.v. aansluiting met Warandestraat, ri. Warandestraat (UIT), ri. Hoefslagstraat
(IN)

Draverstraat, t.h.v. aansluiting met Warandestraat, ri. Warandestraat (UIT), ri. Draverstraat (IN)

Dorp, t.h.v. huisnummer 37A, ri. Dorp-Centrale As (UIT), ri. Langemunt (IN)

Dorp, t.h.v. huisnummer 6, ri. Dorp-Centrale As (UIT), ri. Lindendreef (IN)

Langemunt, t.h.v. aansluiting met ’s Gravenstraat, ri. ’s Gravenstraat (UIT), ri. Dorp (IN)

Zwanestraat, t.h.v. aansluiting met ’s Gravenstraat, ri. ’s Gravenstraat (UIT), ri. Zwanestraat (IN)

Kapellestraat , t.h.v. aansluiting met Steinstraat, ri. Steinstraat (UIT), ri. Kapellestraat (IN)

Stropstraat, t.h.v. aansluiting met Steinstraat, ri. Steinstraat (UIT), ri. Drapstraat (IN)

Stropstraat, t.h.v. aansluiting met Drapstraat, ri. Steinstraat (IN), ri. Drapstraat (UIT)

Steinstraat (Piste), t.h.v. aansluiting Steinstraat 44, ri. Bekken (IN), ri. Steinstraat (UIT)

Steinstraat (Piste), t.h.v. aansluiting Steinstraat 82, ri. Bekken (IN), ri. Steinstraat (UIT)

Sterrenbosstraat, t.h.v. aansluiting met Steinstraat, ri. Sterrenbos (IN), ri. Steinstraat (UIT)

Drapstraat - Voetbalstraatje, tussen Drapstraat 117 en 121, ri. Sterrenbos (IN), ri. Drapstraat
(UIT)

Roombaardstraat, t.h.v. huisnummer 1, ri. Muitstraat (IN), ri. Oudenaardseheerweg (UIT)

Uitrit parking sporthal, t.h.v. aansluiting met Ommegangstraat, ri. Ommegangstraat (UIT), ri.
parking (IN)

Inrit parking sporthal ( éénrichtingsverkeer) , t.h.v. aansluiting met Drapstraat, ri. parking (IN)

Eeckhoutsdreef, t.h.v. aansluiting met Oudenaardseheerweg, ri. Ten Edestraat (IN), ri.
Oudenaardseheerweg (UIT)

Merelstraat, t.h.v. aansluiting met Oudenaardseheerweg, ri. Ten Edestraat (IN), ri.
Oudenaardseheerweg (UIT)

Lijsterstraat, t.h.v. aansluiting met Oudenaardseheerweg, ri. Ten Edestraat (IN), ri.
Oudenaardseheerweg (UIT)

Eeckhoutsdreef, t.h.v. aansluiting met Ten Edestraat, ri. Ten Edestraat (UIT), ri.
Oudenaardseheerweg (IN)

Lakenmeersstraat , t.h.v. de aansluiting met de Oudenaardseheerweg 280, ri.
Lakenmeersstraat (IN), ri. Oudenaardseheerweg (UIT)

Lakenmeersstraat , t.h.v. de aansluiting met de Oudenaardseheerweg 286, ri.
Lakenmeersstraat (IN), ri. Oudenaardseheerweg (UIT)

Bekaertstraat, t.h.v. huisnummer 1, ri. Bosstraat (UIT), ri. Bekaertstraat (IN)

Bekaertstraat, t.h.v. huisnummer 28, ri. Bosstraat (UIT), ri. Bekaertstraat (IN)
In deelgemeente Eke:

Nieuwe Bosstraat, t.h.v. aansluiting met Bosstraat, ri. Bosstraat ( UIT), ri. Parkwijk (IN)

Parkwijk, t.h.v. aansluiting met Plaanstraat, ri. Parkwijk (IN), ri. Plaanstraat (UIT)

Stijn Streuvelstraat, t.h.v. aansluiting met Plaanstraat, ri Plaanstraat (UIT), ri. G. Gezellestraat
(IN)

Delmeirelaan, t.h.v. aansluiting met Plaanstraat, ri. Plaanstraat (UIT), ri. A. Claeysstraat (IN)

Delmeirelaan, t.h.v. aansluiting met Stationsstraat, ri. Plaanstraat (IN), ri. Stationsstraat (UIT)

Biesten, t.h.v. aansluiting met Stationsstraat, ri. Stationsstraat (UIT), ri. Biesten (IN)












Kouter, t.h.v. aansluiting met Zandstraat, ri. Biesten (IN), ri. Zandstraat (UIT)
Korte Zandstraat, t.h.v. aansluiting met Zandstraat, ri. Zandstraat (UIT), ri. Korte Zandstraat (IN)
Dammekenswegel, t.h.v. aansluiting met ’s Gravendreef, ri. Brouwerijstraat (IN), ri. ’s
Gravendreef (UIT)
Brouwerijstraat, t.h.v. aansluiting met Stationsstraat, ri. Stationsstraat (UIT), ri.
Dammekenswegel (IN)
Brouwerijstraat, t.h.v. aansluiting met Steenweg, ri. Steenweg (UIT), ri. Dammekenswegel
éénrichtingsverkeer
Kleine Brouwerijstraat, t.h.v. aansluiting met Steenweg, ri. Steenweg (UIT), ri. Brouwerijstraat
(IN)
N. Schoorensstraat, t.h.v. aansluiting met Stationsstraat, ri. De Bockplein (IN), ri. Stationsstraat
(UIT)
Kerkplein, t.h.v. aansluiting met Steenweg, ri. Steenweg (UIT), ri. N. Schoorensstraat (IN)
Sint-Amandsstraat, t.h.v. aansluiting met Steenweg, ri. Steenweg (UIT), ri. N. Schoorensstraat
(IN)
N. Schoorensstraat, t.h.v. aansluiting met Steenweg, ri. De Bockplein (IN), ri. Steenweg (UIT)

De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 30 km/uur zal worden aangegeven door middel
van de verkeersborden F4a en F4b zoals bepaald in het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg.
Art. 2 – Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot afbakening van zonale snelheidsregeling 50
km/uur in de hierna vermelde wegen, en waarbij de deelwegen met de buurgemeenten Deinze,
Kruishoutem, De Pinte en Gavere worden uitgesloten uit de zonale snelheidsregeling:
In deelgemeente Nazareth:

Plezierstraat, t.h.v. de aansluiting met de Boeregemstraat, ri. Boeregemstraat (UIT), ri.
Plezierstraat (IN)

Huisepontweg, t.h.v. huisnummer 79, ri. Huisepontweg (UIT), ri. Huisepontweg 81 (IN)

Merestraat, t.h.v. de aansluiting met de Huisepontweg, ri. Huisepontweg (UIT), ri. Merestraat
(IN)

Hanestraat, t.h.v. de aansluiting met de Huisepontweg, ri. Huisepontweg (UIT), ri. Hanestraat
(IN)

Huisepontweg, t.h.v. huisnummer 12, ri Schoolstraat en Marollestraat (IN), ri. Kruishoutem (UIT)

Merestraat, t.h.v. kruising met Mantelstraat, ri. Mantelstraat (UIT), ri. Merestraat (IN)

Molenstraat, t.h.v. aansluiting met Mantelstraat, ri. Mantelstraat (UIT) , ri. Molenstraat (IN)

Kallemoeiestraat, t.h.v. aansluiting met Parochielindestraat (Kruishoutem), ri. Kallemoeiestraat
(IN), ri. Parochielindestraat (UIT)

Marollestraat, t.h.v. aansluiting met de Parochielindestraat (Kruishoutem), ri. Marollestraat (IN),
ri. Parochielindestraat (UIT)

Soeverijnstraat, t.h.v. aansluiting met de Karreweg, ri. Soeverijnstraat (IN), ri. Karreweg (UIT)

Soeverijnstraat , t.h.v. aansluiting met Karreweg, ri. Kallemoeie (IN), ri. Karreweg (UIT)

Venecoweg, t.h.v. aansluiting met Karreweg, ri. Venecoweg (IN), ri. Karreweg (UIT)

Prijkelstraat, t.h.v. aansluiting met N35, ri. Prijkelstraat (IN), ri. N35 (UIT)

Warandestraat, t.h.v. aansluiting met N35, ri. Warandestraat (IN) ri. N35 (UIT)

Steenweg Deinze, t.h.v. huisnummer 31, ri. Huisepontweg (IN), ri. N35 (UIT)

Hanestraat, t.h.v. huisnummer 1, ri. N35 (UIT) ( éénrichtingsverkeer )

Beenstraat, t.h.v. aansluiting met N35, ri. Warandestraat (IN), ri N35 (UIT)

Dragonderwegel, t.h.v. aansluiting met N35, ri. Warandestraat (IN), ri. N35 (UIT)

Wulvestraat, t.h.v. de aansluiting met de N35, ri. Plezierstraat (IN), ri. N35 (UIT)

Gaversepontweg, t.h.v. de aansluiting met de N35, ri. Oudenaardseheerweg (IN), ri. N35 (UIT)

Ouwegemstraat, t.h.v. de aansluiting met de N35, ri. Gaversepontweg (IN), ri. N35 (UIT)

Oude Deinsebaan (Zingem), t.h.v. aansluiting met N35, ri. Oude Deinsebaan (IN), ri. N35 (UIT)
– zie GR-besluit van Zingem dd. 28 april 2011

Oude Deinsebaan (Zingem) – verlengde van Krekelstraat, t.h.v. aansluiting met N35, ri.
Gaversepontweg (IN), ri. N35 (UIT) - zie GR-besluit van Zingem dd. 28 april 2011

Warandestraat, t.h.v. huisnummer 82, op bord einde BBK (IN)

Deinzestraat, t.h.v. huisnummer 27, op bord einde BBK (IN)

Sticheldreef t.h.v. aansluiting met ’s Gravenstraat (N437), ri. Sticheldreef (IN), ri. ’s Gravenstraat
(UIT)

Oudenaardseheerweg, t.h.v. huisnummer 79, op bord einde BBK (IN)

Leegzakstraat, t.h.v. huisnummer 3, op bord einde BBK (IN)















Groenstraat, t.h.v. aansluiting met Steinstraat, op bord einde BBK (IN)
Oudenaardseheerweg, t.h.v. huisnummer 116, op bord einde BBK (IN)
Oudenaardseheerweg, t.h.v. huisnummer 238, ri. De Pinte (UIT + 70 km/uur aan te passen in
afzonderlijk aanvullend verkeersreglement)), ri. Vossenholstraat en spoorweg (IN)
Sticheldreef, t.h.v. aansluiting met Klapstraat, ri. Sticheldreef, huisnummer 3 (IN), ri. Klapstraat
(UIT)
Klapstraat, t.h.v. aansluiting met Oudenaardseheerweg, ri. Oudenaardseheerweg (IN), ri
Klapstraat (UIT) + bord C43 (70 km/uur)
Bosstraat, t.h.v. kruising met Lakemeerbeek, ri. Weefstraat ( UIT), ri. Stationsstraat (IN)
Bosstraat, t.h.v. huisnummer 48, op bord einde BBK (IN)
Vossenholstraat, t.h.v. aansluiting met Bosstraat, op bord einde BBK (IN)
Gaversepontweg, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Stoofstraat (IN)
Snepstraat, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Snepstraat/Eikenstraat (IN)
Axeldreef, t.h.v. aansluiting met de ’s Gravenstraat, ri Axeldreef (IN), ri ’s Gravenstraat (UIT)
Axeldreef, t.h.v. huisnummer 7, op bord BBK (IN), op bord einde BBK (UIT)
Klapstraat, t.h.v. militair domein ri. Oudenaardseheerweg (IN), ri Kortrijkseheerweg (UIT)

In deelgemeente Eke:

Oude Eedstraat, t.h.v. aansluiting met Savaanstraat, ri. Savaanstraat (UIT), ri. Begoniastraat
(IN)

Rozenstraat, t.h.v. aansluiting met Heerweg, ri. Heerweg (UIT), ri. Rozenstraat (IN)

Begoniastraat, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Tulpenstraat (IN)

Weefstraat, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Weefstraat (IN)

Weefstraat, t.h.v. huisnummer 32, ri. Nieuwstraat (De Pinte) (UIT), ri. N60 (IN)

Vijverstraat, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Bosstraat (IN)

Kortebosstraat, t.h.v. aansluiting met Bosstraat, ri. Bosstraat (UIT), ri. Vijverstraat (IN)

Nederbosstraat, t.h.v. aansluiting met Bosstraat, ri. Bosstraat (UIT), ri. Kwaadstraat (IN)

’s Gravendreef, vanaf de aansluiting met de N60, ri. Steenweg (IN), ri. N60 (UIT)

Steenweg, vanaf de aansluiting met de N60 t.h.v. huisnummer 231A (IN) en overzijde (UIT)

Steenweg, t.h.v. huisnr. 140 (UIT) en overzijde (IN)

Nederbosstraat, t.h.v. de aanlsuiting met de Plaanstraat ri. Kwaadstraat (IN), ri Plaanstraat
(UIT) op bord einde bebouwde kom

Ten Edestraat: t.h.v. huisnummer 85 A, op bord einde BBK, ri. Zandstraat ( IN)

Zandstraat, t.h.v. huisnummer 45, op bord einde BBK (IN)

Veldstraat/Spoorwegstraat,
t.h.v.
aansluiting
met
N60,
ri.
N60
(UIT),
ri.
Veldstraat/Spoorwegstraat (IN)

Pontweg, t.h.v. de aansluiting met de N60, ri. N60 (UIT), ri. Scheldestraat (IN)

Pontweg t.h.v. huisnummer 9, ri. Pontweg/Scheldestraat (IN)

Scheldestraat, t.h.v. aansluiting met N60, ri. N60 (UIT), ri. Spoorwegstraat en Scheldestraat (IN)

Eikenstraat, t.h.v. aansluiting met Bernstraat, ri. Bernstraat (UIT), ri. Eikenstraat (IN)

Sluis, t.h.v. woning Grenadierslaan 9, ri. Grenadierslaan (UIT), ri. Schelde (IN)

Sluis, t.h.v. aansluiting met trekweg/Scheldeoever, ri. Scheldeoever (UIT), ri. Sluis (IN)
De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 50 km/uur zal worden aangegeven door middel
van de verkeersborden C43 met zonale geldigheid, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;
Art. 3 – Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot aanpassing van het snelheidsregime van
bepaalde straten of delen van straten, die zich buiten het afgebakende gebied bevinden en waarop de
zonale snelheidsregeling niet van toepassing is, zoals hieronder bepaald:

Steenweg Deinze (verbindingsstraat richting Boeregemstraat t.h.v. huisnrs 138 t.e.m. 138C): 50
km/u

Steenweg Deinze (parallel stuk gemeenteweg met N35 vanaf huisnr 82 t.e.m. 116): 50 km/u

Huisepontweg: 70 km/u

Steenweg Astene, vanaf einde BBK ri Astene: 70 km/u

Klapstraat, vanaf Oudenaardseheerweg, ri. brugdek E17: 70 km/u

Oudenaardseheerweg, vanaf grens met De Pinte ri. Spoorweg: 70 km/u

Mantelstraat, tussen de pare huisnrs. 14 en 20: 50 km/u

Kijkuitstraat, vanaf de Kortrijkseheerweg tot de gemeentegrens met Deinze: 50 km/u

Biezenstraat, vanaf de Kortrijkseheerweg: 50 km/u

Versluisstraat, vanaf de Kortrijkseheerweg: 50 km/u

Dennenbosdreef, vanaf de N437: 50 km/u.

Art. 4 – Onderhavig aanvullend verkeersreglement vervangt alle voorgaande reglementen met
betrekking tot de snelheidsregeling op gemeentewegen, met uitzondering van het aanvullend
verkeersreglement wijk Landuit, afbakening 50 km/uur-snelheidszone, zoals goedgekeurd door deze
gemeenteraad in zitting van 19 mei 2008.
Art. 5 – Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit
en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert
II-laan, 20 bus 2 te 1000 Brussel.
Art. 6 – Dit aanvullende reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan:

de Afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

de Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401/A, 9000 Gent

de heer Procureur des Konings, Afdeling Politierechtbank, Opgeëistenlaan 401/A, 9000 Gent

de heer Pascal Maes, Zonechef politiezone Schelde-Leie, Florastraat 19, 9840 De Pinte

mevrouw Valerie Cnudde, hoofdinspecteur van de politie, Dorp 3

de omliggende gemeenten Deinze, Kruishoutem, Zingem, Gavere, De Pinte en Sint-MartensLatem.

Agendapunt nr. 12
Wegen en mobiliteit. Verkeer. Aanvullend verkeersreglement inzake het plaatsen van drie
verkeersborden aan de Eedstraat. Goedkeuring.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het artikel 57 het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op de 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;
Gelet op het 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;
Gelet op de bewonersvergadering van de Eedstraat op 30 januari 2017;
Gelet op de snelheidsmetingen uitgevoerd door commissaris Luc De Vos tussen 13 februari en 20
februari 2017;
Gelet op de werkgroepvergadering van de Eedstraat op 20 februari 2017;
Overwegende dat op de werkgroepvergadering
vrachtwagenverkeer werd aangehaald;

herhaaldelijk

het

probleem

van

het

Overwegende dat uit de snelheidsmetingen blijkt dat er op 1 week gemiddeld 91 vrachtwagens
richting de N60 rijden en 114 richting de Steenweg;
Overwegende dat daaruit het voorstel vloeit om drie verbodsborden te plaatsen die het verkeer boven
3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen, verbiedt;

Overwegende dat dit gesignaleerd wordt door verkeersborden C23 met onderborden type IV
“uitgezonderd plaatselijk verkeer”, “uitgezonderd landbouwvoertuigen” en “uitgezonderd vrachtverkeer
minder dan 3,5 ton”;
Overwegende dat de drie verbodsborden geplaatst zullen worden ter hoogte van:
 Bij het inrijden van de Eedstraat vanop de rotonde op de N60
 De ingang van de Eedstraat aan de Steenweg
 De ingang van de Brouwershoflaan aan de Steenweg;
Op voorstel van het College van 27 februari 2017;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Het plaatsen van drie verbodsborden die het verkeer boven 3,5 ton, uitgezonderd
plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen, verbiedt:
 Bij het inrijden van de Eedstraat vanop de rotonde op de N60.
 De ingang van de Eedstraat aan de Steenweg.
 De ingang van de Brouwershoflaan aan de Steenweg.
Art. 2 – Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C23 met onderborden type IV “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”, “uitgezonderd landbouwvoertuigen” en “uitgezonderd vrachtverkeer minder dan
3,5 ton”.
Art. 3 – Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis
voor de Verkeersveiligheid.

Agendapunt nr. 13
Wegen en mobiliteit. Aankoop en levering van een elektrische personenwagen. Aanstelling van
Gaselwest/DNB Eandis als opdrachtcentrale in het kader van de duurzame mobiliteit.
Principiële goedkeuring.
Gelet op de wet van 15 juni 2006 houdende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en de latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meerbepaald artikel 110;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
meerbepaald artikel 5, § 2;
Gelet op artikel 57 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de energiediensten die Eandis CVBA sedert 2010 organiseert voor lokale besturen;
Overwegende dat Nazareth de begrippen duurzaamheid en energie-efficiëntie wenst te integreren in
het lokaal beleid betreffende het patrimonium in het geheel en het gemeentelijk voertuigenpark in het
bijzonder;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 december 2014 houdende principiële goedkeuring tot
ondertekening van het Burgemeestersconvenant;
Overwegende dat als gevolg van deze beslissing het gemeentebestuur zich eveneens engageert de
uitstoot van CO² door het gemeentelijk voertuigenpark te beperken;
Overwegende dat de Opel Corsa, in gebruik door medewerkers van het gemeentehuis, bibliotheek en
BKO aan vervanging toe is gelet op de leeftijd van het voertuig, het verbruik en de uitstoot;
Overwegende dat de aankoop van een nieuwe personenwagen noodzakelijk is;

Overwegende dat voorgesteld wordt over te gaan tot de aankoop van een middelgrote wagen;
Overwegende dat de kostprijs initieel geraamd werd op € 25.000 inclusief btw;
Overwegende dat de intercommunale Gaselwest via zde DNB Eandis een aanbieding heeft van
elektrische voertuigen voor lokale besturen;
Overwegende dat met de aankoop van een elektrisch voertuig tegemoet wordt gekomen aan de
doelstellingen van het SEAP, meer bepaald de reductie van de CO²-uitstoot;
Overwegende dat Eandis in de loop van dit jaar eveneens zal overgaan tot de plaatsing van een
oplaadpaal voor elektrische voertuigen;
Overwegende dat de gemeente met de aankoop van een elektrisch voertuig wil anticiperen op de
plaatsing van de oplaadpaal en tevens de inwoners wil sensibiliseren naar het gebruik van elektrische
wagens;
Overwegende dat door de technische dienst de specificaties werden vastgelegd waaraan het aan te
kopen voertuig dient te voldoen;
Gelet op de offerte van 13 februari 2017 van Eandis voor de levering van een middelgrote
personenwagen, type Nissan Leaf volgens de specificaties van de technische dienst voor het bedrag
van € 24.025,34 exclusief btw (of € 29.070,66 inclusief btw);
Overwegende dat er kredieten zijn voorzien
00/24000100/BESTUUR/ODO/O/BELPDUURZA/U;

op

artikel

BP2017-0_0/2017/C2.2.2/0190-

Overwegende dat er bij BW bijkomende kredieten moeten voorzien worden;
Overwegende
dat
er
op
BP2017-0_0/2017/C4.4.3/039000/22400100/BESTUUR/MIL//BELPROJDRP/U € 10.000 was voorzien voor de plaatsing van
oplaadpalen;
Overwegende dat de uitgave voor de plaatsing van oplaadpalen integraal ten laste komt van Eandis;
Overwegende dat bijgevolg de kredieten voorzien op het budget van de gemeente vrij van onderwerp
zijn;
Gelet op het voorstel van de technische dienst om bij BW deze kredieten in mindering te brengen op
het voorziene budgetartikel en in meer op het budgetartikel voor de aankoop van de elektrische
wagen;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – De gemeenteraad gaat principieel akkoord om Gaselwest / Eandis aan te stellen als
opdrachtcentrale voor de aankoop van 1 elektrisch voertuig type Nissan Leaf tegen het geraamde
bedrag van € 29.070,66 inclusief btw en volgens specificaties zoals vermeld in de offerte.
Art. 2 – De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het
krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017, op artikel BP2017-0_0/2017/C2.2.2/019000/24000100/BESTUUR/ODO/O/BELPDUURZA/U te verhogen met bijkomende kredieten te voorzien
in BW1.
Art. 3 – Machtigt het College tot ondertekening van het leveringscontract en de verdere afhandeling
van deze aankoop onder voorbehoud van goedkeuring van de verhoging van het beschikbare krediet
in BW1 door de gemeenteraad in zitting van 3 juli 2017.

Agendapunt nr. 14
Wegen en mobiliteit. Groenontwerp centrale as. Goedkeuring.
Gelet op artikel 57 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;

Overwegende dat de groenstructuren lansgheen de centrale as doorheen de jaren ten gevolge van
verstoorde bodem, verhoogde concentratie aan zouten en uitval door overrijding een onaantrekkelijk
uitzicht bieden;
Overwegende dat de aanplant vooral met Lonicera nitida in homogene vakken het uniforme en
herkenbare uitzicht over de volledige lengte van de centrale as bepalen;
Overwegende dat deze aanplant niet meer beantwoordt aan een hedendaagse visie op gemeentelijk
groenbeheer waarbij het besparen op onderhoudskosten, duurzaamheid en esthetiek centraal staan;
Gelet op het collegebesluit van 25 augustus 2016 houdende aanstelling van studiebureau Corridor,
Steenweg Deinze 195 te Nazareth, voor de opmaak van een beheersvisie en de aanzet tot een
uitvoeringsplan voor de groenstructuren van de centrale as;
Gelet op het eindrapport welke in dit verband door het studiebureau werd voorgelegd;
Overwegende dat dit rapport in werkgroep werd besproken en bijgestuurd i.f.v. het gewenste
eindbeeld van de omvorming;
Overwegende dat door de verantwoordelijke van de gemeentelijke groendienst een aanvullende nota
werd opgesteld met herhaling van de doelstelling, volgorde van uitvoering, opmeting en
kostencalculatie en uitbreiding van de projectzone met perken in de naaste omgeving;
Gelet op het collegebesluit van 27 februari 2017 houdende kennisname van het ontwerp van
herinrichting, de raming en de wijze van gunnen;
Overwegende dat het ontwerp van omvorming van centrale as en aanpalende perken, de bijhorende
raming en de wijze van gunnen ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan deze raad;
Overwegende dat er de voorbije weken op de middenperken op de centrale as reeds een aanzet werd
gegeven tot omvorming meer bepaald met de aanplant van bloembollen, het aanbrengen van
compost en het leggen van graszoden op de buitenrand dit rekening houdende met de plantperiode
voor de bollen;
Overwegende dat deze bollen werden aangekocht op het budget 2016 en derhalve geen deel
uitmaken van de hierna vermelde raming;
Overwegende dat de kosten voor de echte omvormingswerken geraamd werden op € 28.855 incl btw
op basis van prijslijsten zoals raadpleegbaar op het internet bij verschillende leveranciers;
Overwegende dat de werken zullen uitgevoerd worden door de gemeentelijke groendienst en hierdoor
sterk kan bespaard worden op de uitgaven;
Overwegende dat bovendien een kortingspercentage ten belope van 15% op basiseenheidsprijzen
voor grotere of gecombineerde afnames gebruikelijk is;
Overwegende dat de raming derhalve kan herleid worden tot het realistische bedrag van € 24.526,75
inclusief btw;
Overwegende dat het plantmateriaal en de benodigdheden zoals meststoffen e.d. bij verschillende
leveranciers zullen aangekocht worden dit i.f.v. de specialiteit van en beschikbaarheid bij de
desbetreffende leveranciers;
Overwegende dat de aankopen per leverancier niet hoger geraamd worden dan € 8.500 excl. btw;
Overwegende dat de technsiche dienst derhalve voorstelt om alle materiaal aan te kopen op basis van
onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur;
Overwegende dat op budget 2017 een krediet ten belope van € 25.000 werd ingeschreven op artikel
BP2017-0_0/2017/Z-06.03.09/0680-00/22400100/BESTUUR/GRO/0/VERVINV1/U;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Zoeter betreffende het principe om alleen inheemse soorten te
planten en het voorstel om het principe misschien af te schaffen;
Overwegende dat schepen Deschamps een voorstel zal doen om de principebeslissing te herzien;
Besluit: met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 – Het ontwerp, de raming ten bedrage van € 24.526,75 inclusief btw en de wijze van gunnen
meer bepaald de onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur van de omvorming van de
groenstructuren langsheen de centrale as wordt goedgekeurd.
Art. 2 – De aankopen zullen aangewezen worden op artikel BP2017-0_0/2017/Z-06.03.09/068000/22400100/BESTUUR/GRO/0/VERVINV1/U.
Art. 3 – Het College wordt gemachtigd over te gaan tot plaatsen van de oprdacht.

Agendapunt nr. 15
Wegen en mobiliteit. Bedrijventerrein Groot Prijkels. Afschaffing buurtwegen in kader
uitbreiding bedrijventerrein “Groot Prijkels”. Advies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841;
Gelet op het decreet van 4 april 2014 houdende o.a. wijziging van de wet op de buurtwegen van 10
april 1841;
Gelet op het besluit van 20 juni 2014 van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van nadere
regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;
Gelet op de definitieve vaststelling bij beslissing van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 14
december 2011 van het deelplan “regionaal bedrijventerrein Groot Prijkels” binnen het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) “Afbakening Kleinstedelijk gebied Deinze”;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering van 6 april 2012 van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan;
Overwegende dat het deelplangebied een uitbreiding is van het bestaande bedrijventerrein “De
Prijkels” en er op aansluit;
Overwegende dat het te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein “Groot Prijkels” bestaat uit een
regionaal en lokaal gedeelte, uit een gemengde zone (regionaal en lokaal) en uit “De Poort”;
Overwegende dat het regionaal gedeelte gelegen is op het grondgebied van Nazareth, Kruishoutem
en Deinze, het lokaal gedeelte op grondgebied Deinze;
Overwegende dat de gemengde zone valt binnen het grondgebied van Nazareth en “de Poort”
gelegen is zowel op grondgebied van Nazareth als Deinze;
Overwegende dat de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein door de gemeenten werd
toevertrouwd aan Veneco², die ter zake zal optreden als ontwikkelaar;
Overwegende dat het totale plangebied wordt afgezoomd door de E17, de N35, de N494 en de
Kakelstraat te Deinze;
Overwegende dat in het plangebied een mix aan gemeentelijke wegen en wegen met buurtwegstatuut
aanwezig zijn;
Overwegende dat volgende buurtwegen op grondgebied Nazareth gelegen zijn binnen het plangebied:
Lulstraat (buurtweg C7)
Prijkelstraat (buurtweg C9)
Callemoeie (buurtweg C10);
Overwegende dat vanuit het oogpunt dat alle wegen in het plangebied op hetzelfde juridische kader
van gemeentelijke wegen geplaatst worden, wenselijk is om over te gaan tot het afschaffen van het
buurtwegenstatuut van de buurtwegen in het plangebied;
Gelet op het voorstel vanwege Veneco² tot afschaffing van bovenvermelde buurtwegen,
overeenkomstig het dossier opgemaakt dd. 31 oktober 2016 door ontwerpbureau Sweco te Brussel,
bestaande uit:
Toelichtingsnota

Kaartblad 5 – gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 3
Kaartblad 6 – gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 3 en 6
Kaartblad 8 – gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 3 en 6;
Overwegende dat met de voorgenomen afschaffing er geen wijziging gebeurt inzake het openbaar
gebruik van de wegen, t.t.z. de buurtwegen worden omgezet naar gemeentewegen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 houdende principebeslissing over te gaan
tot afschaffing van de buurtwegen binnen het projectgebied van Groot Prijkels;
Gelet op het openbaar onderzoek, georganiseerd door het College van 16 januari 2017 tot en met 15
februari 2017;
Gelet op de collegebeslissing van 6 maart 2017 houdende de goedkeuring van het proces-verbaal van
sluiting van openbaar onderzoek tot afschaffing van de buurtwegen C7 (Lulstraat), C9 (Prijkelstraat)
en C10 (Callemoeie) waaruit blijkt dat binnen de bovenvermelde periode geen bezwaren, noch
opmerkingen werden ingediend;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Gunstig advies te verlenen nopens het voorstel vanwege Veneco² tot afschaffing van de
buurtwegen C7 (Lulstraat), C9 (Prijkelstraat) en C10 (Callemoeie), overeenkomstig het dossier
opgemaakt van 31 oktober 2016 door ontwerpbureau Sweco te Brussel, en dit in het kader van de
ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein “Groot Prijkels”.
Art. 2 – Het dossier wordt overgemaakt aan de Deputatie voor verdere afhandeling.
Art. 3 – Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de heer Provinciegouverneur door middel van de lijst
bedoeld in art. 252 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Agendapunt nr. 16
Vrije tijd. Bijzondere toelagen 2017 voor verenigingen. Goedkeuring.
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en
zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de lijst van nominatief toegekende subsidies die als bijlage werd opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat de betrokken verenigingen een activiteitenverslag voor het werkjaar 2015-2016
hebben ingediend;
Overwegende dat er voldoende krediet is op volgende artikels van het exploitatiebudget:

2017/Z-24.01.03/0530-00/64920030/BESTUUR/MIL/IE-GEEN

2017/Z-01.01.02/0945-00/64920030/BESTUUR/AVT/IE-GEEN

2017/Z-14.02.03/0701-00/64920030/BESTUUR/CUL/500/IE-GEEN

2017/Z-14.02.03/0710-00/64920030/BESTUUR/EVE/800/IE-GEEN

2017/Z-14.01.06/0959-00/64920030/BESTUUR/AVT/500/IE-GEEN

2017/Z-10.02.03/0739-00/64920030/BESTUUR/CUL/800/IE-GEEN

2017/Z-14.02.03/0909-00/64920030/BESTUUR/AVT/800/IE-GEEN

2017/Z-19.03.01/0949-00/64920010/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN

2017/Z-19-03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/450/IE-GEEN

2017/Z-19.03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN

2017/Z-04.02.02/0750-00/64920030/BESTUUR/JEU/800/IE-GEEN

2017/Z-20.03.02/0490-00/64920030/BESTUUR/MOV/IE-GEEN

2017/Z-20.02.02/0984-00/64920030/BESTUUR/MIL/800/IE-GEEN;
Gelet op het visum van de financieel beheerder, nummer 2017.0019;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Stelt volgende nominatieve (bijzondere) subsidies vast voor het werkjaar 2017:

Vereniging
Agro Bedrijfshulp

2017/Z-24.01.03/0530-00/64920030/BESTUUR/MIL/800/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Hof Ter Galeienstraat 1
BE83 7370 2042 5415
€ 200
2017/Z-01.01.02/0945-00/64920030/BESTUUR/AVT/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Tramstraat
69,
9052
BE45 8782 4476 0189
Zwijnaarde

Vereniging
Reddie Teddy

Vereniging
Heemkring
Scheldeveld
Velt
Vzw De Kruk

2017/Z-14.02.03/0701-00/64920030/BESTUUR/CUL/500/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Hugo Verriestlaan 57,
BE13 4474 6067 4139
9840 De Pinte
Ijselaars 12
BE91 5230 8074 2976
Verbindingsstraat 41, 9750
BE59 0682 4103 5226
Zingem

2017/Z-14.02.03/0710-00/64920030/BESTUUR/EVE/800/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Nationale Strijdersbond, ’s Gravenstraat 81
B 63 2900 3981 7208
afdeling Nazareth
Nationale Strijdersbond, Weefstraat 12
BE33 7470 3519 3546
afdeling Eke
Elf November, zonen en Poelstraat
19,
9800
BE98 2907 8596 9193
dochters
Deinze
D. Camerlyncklaan 10,
BE88 4627 2812 5141
KVGL Henri Van Oost
8500 Kortrijk

Subsidiebedrag
€ 135

Subsidiebedrag
€ 132,51
€ 209,36
€ 400

Subsidiebedrag
€ 750
€ 250
€ 50
€ 50

2017/Z-14.01.06/0959-00/64920030/BESTUUR/AVT/500/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
50-, 60- en 65-jarigen
€ 750

Vereniging
Kunst in Nazareth

2017/Z-10.02.03/0739-00/64920030/BESTUUR/CUL/800/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Drapstraat 65B
BE74 0688 8956 5607
€ 5 000

Vereniging
Vzw Wagenschot
Vzw Jeugdzorg
Vzw Zonnehoeve

2017/Z-14.02.03/0909-00/64920030/BESTUUR/AVT/800/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Steenweg 2
BE53 7374 0808 0053
Weefstraat 30
BE14 0013 4132 4383
Zonnestraat 13
BE77 2900 1420 2942

Vereniging
Samana Nazareth
Samana Eke

2017/Z-19.03.01/0949-00/64920010/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Oudenaarsdeheerweg 100
BE63 8905 0400 9708
€ 1 050
G. Delmeirelaan 12
BE60 8901 9401 3670
€ 577

Subsidiebedrag
€ 764,93
€ 152,98
€ 229,54

2017/Z-19.03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/450/IE-GEEN
Vereniging
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Rode Kruis Afdeling
C. Frémaultstraat 44
BE32 7350 4486 3902
€ 320,60
Gavere-Nazareth
2017/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

2017/Z-04.02.02/0750-00/64920030/BESTUUR/JEU/800/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Sterrenbosstraat 48
BE08 7374 2153 9613
€ 2 288,37

Vereniging
BIN Steenweg Deinze
BIN GOKS
BIN Biesten
BIN Centrum
BIN Orlent Vijver

2017/Z-20.03.02/0490-00/64920030/BESTUUR/MOV/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Steenweg Deinze 116
BE65 0631 1662 9296
Krekelstraat 9
BE93 2900 0976 2867
Biesten 6
BE65 8912 5406 1396
Drapstraat 12
BE71 7370 3472 8669
Bosstraat 130
BE71 0630 1837 5269

Subsidiebedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

BIN Steenweg Noord
BIN Steenweg Zuid
BIN Landuit

Vereniging
Vzw Kat zonder dak

Dammekenswegel 2 E
Steenweg 115A bus 2
Ijselaars 12

BE16 9793 8537 8274
BE56 2900 3982 5288
BE44 7374 4005 0445

€ 50
€ 50
€ 50

2017/Z-20.02.02/0984-00/64920030/BESTUUR/MIL/800/IE-GEEN
Adres
Rekeningnummer
Subsidiebedrag
Vestenwegel 7
BE81 1430 8843 6924
€ 500

Art. 2 – Wijst deze uitgaven aan op volgende artikels van het exploitatiebudget:

2017/Z-24.01.03/0530-00/64920030/BESTUUR/MIL/IE-GEEN

2017/Z-01.01.02/0945-00/64920030/BESTUUR/AVT/IE-GEEN

2017/Z-14.02.03/0701-00/64920030/BESTUUR/CUL/500/IE-GEEN

2017/Z-14.02.03/0710-00/64920030/BESTUUR/EVE/800/IE-GEEN

2017/Z-14.01.06/0959-00/64920030/BESTUUR/AVT/500/IE-GEEN

2017/Z-10.02.03/0739-00/64920030/BESTUUR/CUL/800/IE-GEEN

2017/Z-14.02.03/0909-00/64920030/BESTUUR/AVT/800/IE-GEEN

2017/Z-19.03.01/0949-00/64920010/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN

2017/Z-19-03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/450/IE-GEEN

2017/Z-19.03.01/0980-00/64920030/BESTUUR/GEZ/500/IE-GEEN

2017/Z-04.02.02/0750-00/64920030/BESTUUR/JEU/800/IE-GEEN

2017/Z-20.03.02/0490-00/64920030/BESTUUR/MOV/IE-GEEN

2017/Z-20.02.02/0984-00/64920030/BESTUUR/MIL/800/IE-GEEN.

Agendapunt nr. 17
Leren en welzijn. Visietekst Lokaal Mondiaal Beleid. Goedkeuring.
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en
zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de beleidsacties:
- C1.1.2: Visienota over een gemeentelijke Noord-zuidwerking opmaken, i.s.m. lokale actoren
- C1.1.5: Subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking actualiseren en aanpassen aan de
visienota
- C1.3.1: Subsidiereglement voor vierdepijlerinitiatieven verderzetten en actualiseren
- C1.3.2: Subsidiereglement uitbreiden voor projecten van NGO's die in onze gemeente actie
voeren
- C1.3.3: Financiële steun verlenen aan projecten/ organisaties die noodhulp organiseren.
Gelet op het voorstel van visietekst Lokaal Mondiaal Beleid “Denk globaal, handel lokaal”, opgemaakt
na overleg met / advies van de Noord-Zuid werkgroep, de commissie algemene zaken (14 november
2016), het College van burgemeester en schepenen (27 februari 2017) en de verschillende
fractieleiders;
Overwegende dat een aangepast subsidiereglement in ontwerpfase zit en aan één van de volgende
gemeenteraden ter goedkeuring wordt voorgelegd met onderliggend deze aangepaste visietekst;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel – Keurt de visietekst Lokaal Mondiaal Beleid als volgt goed:
“Dankzij de dagelijkse berichtgeving in de media en op het internet, kennen we vandaag het wel en
wee van burgers over de hele wereld. We zijn met elkaar verbonden door wereldhandel, wereldpolitiek
en klimaatveranderingen. Hoe positief deze ontwikkelingen potentieel zijn, ze brengen ook nieuwe
uitdagingen met zich mee. Nazareth erkent zijn medeverantwoordelijkheid en wil niet blind zijn voor
deze mondiale ontwikkelingen.
In ons lokaal beleid maken we daarom keuzes die de verbondenheid, rechtvaardigheid en
duurzaamheid in de wereld moeten versterken. Zo evolueert ons Noord-Zuidbeleid van Nazareth naar
een meer ‘lokaal mondiaal beleid’. Samen met de verenigingen, ondernemingen, scholen en de eigen
gemeentelijke en OCMW-diensten ijveren we voor lokale beleidskeuzes met mondiale impact,
wereldburgerschap en internationale samenwerkingen.
Lokale beleidskeuzes met mondiale impact

Sinds eind 2014 dragen we met fierheid de titel fairtradegemeente. Nog elke dag sijpelt de gedachte
van eerlijke handel dieper door bij alle inwoners, verenigingen en bedrijven.
Als gemeentebestuur geven we het goede voorbeeld. Bij onze aankopen, investeringen en
spaarproducten hanteren we duurzaamheid en rechtvaardigheid als leidraad. We ondertekenden het
Burgemeestersconvenant en voeren een lokaal klimaatactieplan uit.
Wereldburgerschap
Via scholen en verenigingen leren (jonge) mensen van verschillende landen elkaar kennen en
waarderen. Zo groeit het respect voor een andere cultuur en het besef dat we allemaal mede
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingen in de rest van de wereld.
Als lokaal bestuur nemen we deze verantwoordelijkheid ten volle op. Het OCMW helpt de ons
toegewezen asielzoekers, de gemeente geeft subsidies aan Nazarethse verenigingen die projecten in
het Zuiden steunen, via de gemeentelijke infokrant informeren we over 11.11.11. en andere
solidariteitsacties.
Internationale samenwerking
Het hoeft niet bij plaatselijke acties te blijven. We kunnen ook effectief samenwerken over de grenzen
heen. Zo slaan Nazarethse inwoners en verenigingen een brug met kleine gemeenschappen in Afrika,
Azië en Zuid-Amerika. In enkele scholen schrijven de leerlingen brieven naar kinderen in Afrika.
Studenten nemen deel aan internationale stages of werkkampen.
Het gemeentebestuur steunt deze projecten: niet alleen door geld ter beschikking te stellen, maar ook
door erover te communiceren en de initiatieven bekender te maken bij de bevolking.
Samen deze visie realiseren
Als gemeentebestuur nemen we verder onze voorbeeldfunctie op. We nodigen de verenigingen,
scholen, bedrijven, adviesorganen en inwoners uit om deze visie mee gestalte te geven in hun eigen
werking en bij de eigen leden en nemen daarbij als gemeentebestuur een ondersteunende rol op.”

Agendapunt nr. 18
Leren en welzijn. Onderwijs. Gemeentelijke basisschool. Vaststelling vacante lestijden met het
oog op vaste benoeming op 1 juli 2017 en 1 oktober 2017.
Gelet op artikel 33 §1, 1° van het decreet van 27 maart 1991, betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medische
sociale centra, luidens hetwelk de inrichtende macht, voor de vaste benoemingen op 1 juli 2017 de
vacante betrekkingen moet meedelen voor 1 april 2017 aan de personeelsleden die aan de
voorwaarden voor vaste benoeming voldoen;
Gelet op artikel 102 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de nieuwe procedure voor vaste benoemingen (omzendbrief 13CC/VB/ML) waardoor de
aanstelling voor de vaste benoemingen ingaan op 1 juli 2017 en 1 oktober 2017;
Overwegende dat ten gevolge van de situatie op 1 maart 2017 van het aantal leerlingen van de
gemeentelijke basisschool, Drapstraat 78, is gebleken dat:
 7/24: onderwijzer
 2/24: kleuteronderwijzer
 1/24: bijzondere leermeester LO
 2/24: bijzondere leermeester NCZ
 10/36: ICT-coördinator HOKT
 1/36: administratief medewerker HSO
 8/24: bijzondere leermeester Islamitische godsdienst
 2/24: bijzondere leermeester Protestantse godsdienst
vacant kunnen verklaard worden;
Overwegende dat deze vacantverklaring verplicht is wanneer er vacante uren zijn en wanneer er
personeelsleden zijn die voorafgaand aan de benoeming, de voorwaarden van artikel 31 § 1 van
bovenvermeld decreet vervullen, hetgeen het geval is;
Gelet op het protocol van akkoord gesloten in het ABOC van 9 maart 2017;
Besluit: met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 – In de gemeentelijke basisschool, Drapstraat 78, worden de hiernavolgende lestijden
vacant verklaard met het oog op vaste benoeming op 1 juli 2017 en 1 oktober 2017.
 7/24: onderwijzer
 2/24: kleuteronderwijzer
 1/24: bijzondere leermeester LO
 2/24: bijzondere leermeester NCZ
 10/36: ICT-coördinator HOKT
 1/36: administratief medewerker HSO
 8/24: bijzondere leermeester Islamitische godsdienst
 2/24: bijzondere leermeester Protestantse godsdienst.
Art. 2 – Deze vacante lestijden zullen meegedeeld worden aan de personeelsleden van de
scholengemeenschap die de voorwaarden voor vaste benoeming vervullen.
Art. 3 – Via aangetekend schrijven moet gekandideerd worden bij het College van burgemeester en
schepenen, op de wijze zoals bepaald in hogervermeld decreet.

Agendapunt nr. 19
Leren en welzijn. Gemeentelijk onderwijs. Samenstelling schoolraad 2017. Aktename.
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004
en zijn latere wijzigingen, inzonderheid artikel 12, §1 laatste lid;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de schoolraad van het gemeentelijke onderwijs;
Gelet op de kandidaatstelling voor de verkiezing van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool
van:
Ouders:
 Louise Dejager, Deinzestraat 27, op 23 januari 2017;
 Annemieke Obrie, Noël Schoorensstraat 17, op 21 januari 2017;
 Herbert Vande Maele, Warandestraat 82a, op 27 januari 2017;
Leerkrachten:
 Donatienne Demuynck, zorgcoördinator, Steenweg Deinze 43a, op 10 januari 2017;
 Katrien Vermeiren, onderwijzeres, Hoefslagstraat 5, op 10 januari 2017;
 Valerie Moens, kleuteronderwijzeres, Luxemburgstraat 116a, 9890 Asper, op 10 januari 2017;
Overwegende dat er niet meer kandidaten waren dan het effectief te begeven mandaten;
Dat de kandidaat-ouders hierdoor als van rechtswege verkozen beschouwd worden op basis van art.
22 van het verkiezingsreglement ouders;
Dat de kandidaten-personeel hierdoor als van rechtswege verkozen beschouwd worden op basis van
art. 12 van het verkiezingsreglement personeel;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Neemt akte van de samenstelling van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool:
Voor de ouders:
 Louise Dejager, Deinzestraat 27,
 Annemieke Obrie, Noël Schoorensstraat 17
 Herbert Vande Maele, Warandestraat 82a.
Voor de leerkrachten:
 Donatienne Demuynck, zorgcoördinator, Steenweg Deinze 43a
 Katrien Vermeiren, onderwijzeres Eke, Hoefslagstraat 5
 Valerie Moens, kleuteronderwijzeres Nazareth, Luxemburgstraat 116a, 9890 Asper.
Met raadgevende stem:
 Philip Van Maldegem, directie, Drapstraat 78
 Ria Vercruysse, schepen van onderwijs, Bosstraat 130.

Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van de gemeentelijke
basisschool.

Agendapunt nr. 20
Leren en welzijn. Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde. Budgetwijziging 2016. Budget 2017
en aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019. Aktename.
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder titel VIII betreffende externe
verzelfstandiging en samenwerking;
Gelet op zijn goedkeuring van de statuten van het sociaal verhuurkantoor (hierna: SVK) Leie en
Schelde, afgekort SVK Leie en Schelde, in zitting van 23 mei 2011;
Overwegende dat OCMW Nazareth deelgenoot is van het SVK Leie en Schelde, samen met de
gemeenten De Pinte, Sint-Martens-Latem, Gavere, Merelbeke en Melle;
Overwegende dat de kerntaak van dit SVK het inhuren en verhuren van woningen is en zij hiervoor
een werkingssubsidie ontvangen van het agentschap Wonen Vlaanderen en € 0,5 per inwoner per
deelgenoot;
Gelet op zijn beslissing van 16 december 2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019 van het SVK
wordt goedgekeurd;
Gelet op de budgetwijziging 2016, het budget 2017 en de aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019
zoals in de bijlage hieraan toegevoegd;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Neemt akte van de budgetwijziging 2016, het budget 2017 en de bijbehorende aanpassing
van het meerjarenplan 2014 - 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde en formuleert
hierop geen verdere opmerkingen.
Art. 2 – Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het
OCMW en de financieel beheerder van de vereniging.

Agendapunt nr. 21
Algemeen bestuur. Voorstel betreffende informatie en transparantie aangaande
presentiegelden en vergoedingen aan politieke mandatarissen. (Toegevoegd door raadslid
Vos).
Overwegende dat raadslid Vos als volgt zijn voorstel toelicht:
“Gemeentelijke politieke mandatarissen zetelen uit hoofde van hun politieke mandaat in diverse
bestuursorganen van intercommunales of afgeleiden daarvan, die van belang zijn voor het bestuur
van het gemeentelijke beleid. Dit zowel in functie van het gemeentebestuur als van het OCMWbestuur.
Verschillende ophefmakende zaken rond presentiegelden en vergoedingen van politieke
mandatarissen, hebben recent de geloofwaardigheid van de gemeentelijke politiek danig onder druk
gezet.
Betreffende de geloofwaardigheid van gemeentelijke politieke mandatarissen zijn volgende aspecten
van belang:
1. De pure feiten, waarbij het gemeentebestuur mandatarissen afvaardigt in bestuursorganen om de
belangen van de gemeentelijke participatie te behartigen en mee te werken aan de goede
werking van het betreffende orgaan.
2. De afvaardiging ontvangt in sommige organen een presentiegeld, dan wel vergoedingen van
andere aard.
3. De perceptie die recent ontstaan is of versterkt werd, dat deze afvaardiging mogelijk tot
buitenissige financiële voordelen leidt voor de deelnemende politieke mandatarissen.

Ongeacht de vraag of presentiegelden, dan wel vergoedingen van enige andere aard gepast of
proportioneel verantwoordbaar zijn, menen wij dat het wenselijk is om in deze informatie en
transparantie te betrachten.
Daarom stellen wij voor dat het gemeentebestuur van Nazareth, op regelmatige basis, informatie
beschikbaar stelt aan de gemeenteraad over de presentiegelden of vergoedingen van enige andere
aard, die worden uitbetaald aan zijn politieke mandatarissen voor hun afvaardiging in alle
bestuursorganen, waaraan zij deelnemen uit hoofde van hun gemeentelijk politieke mandaat.”
Gelet op de toelichting door de burgemeester over de situatie in Nazareth;
Gelet op het voorstel om jaarlijks naar aanleiding van jaarverslagen de cijfers ter beschikking te
stellen;
Gelet op de opmerking van schepen Deschamps dat deze gegevens ook reeds vroeger bekend waren
en er ook nog een mandatenlijst wordt neergelegd;
Overwegende dat de voorzitter heeft zijn belastingaangifte en mandaataangifte ter staving aan het
dossier heeft toegevoegd;
Raadslid Zoeter pleit voor transparantie en tegen excessen, maar pleit ook tegen kafka met lijstjes.
Een overzicht per jaar is voldoende;
Raadslid Dewaele stelt dat politici te weinig betaald worden, maar er teveel organen zijn. Hij pleit
daarbij om minder mandaten te hebben in de toekomst;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 - Het gemeentebestuur van Nazareth stelt, op regelmatige basis, informatie beschikbaar aan
de gemeenteraad over alle presentiegelden of vergoedingen van enige andere aard, die zijn politieke
mandatarissen ontvangen voor hun afvaardiging in alle bestuursorganen, waaraan zij deelnemen uit
hoofde van hun gemeentelijk politieke mandaat.
Art. 2 - Het College wordt belast met de concrete uitvoering van dit gemeenteraadsbesluit.

Agendapunt nr. 22
Mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een vraag wil stellen, wordt genoteerd:
Raadslid Zoeter: 1 vraag
Raadslid Dewaele: 1 vraag
Raadslid Dhondt: 1 vraag
De voorzitter geeft het woord aan raadslid Zoeter:
Vraag:
Blijft de kerkfabriek Sint-Amandus Eke bestaan nu de parochies worden
samengevoegd?
Antwoord:
De kerkfabrieken beslissen daar zelf over.
De voorzitter geeft het woord aan raadslid Dewaele:
Vraag:
Wat is de stand van zaken m.b.t. de openbare verkoop?
Antwoord:
Er komt een tweede zitdag.
De voorzitter geeft het woord aan raadslid Dhondt:
Vraag:
Kunnen de gemeenteraadsleden een bezoek brengen aan het JOC/sporthal?
Antwoord:
De administratie zal dit regelen.

Agendapunt nr. 23
Mondelinge vragen inwoners m.b.t. de in openbare zitting behandelde punten.
Nihil.

Agendapunt nr. 24
Mededelingen van de voorzitter.
De voorzitter dankt de heer en mevrouw Vanderlinden, Stropstraat 2 L, voor hun jarenlange
aanwezigheid op de gemeenteraadszittingen.

BESLOTEN ZITTING
Agendapunt nr. BZ 1
Algemeen bestuur.
gemeente/OCMW.

Personeel.

Definitieve

statutaire

benoeming

financieel

beheerder

Gelet op de artikelen 43 §2, 7°, 76 en 77 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere
wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
Gelet op de raadsbeslissingen van 7 april 2008 en 16 maart 2009 houdende vaststelling van de
personeelsformatie en de goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van
de gemeente Nazareth en latere wijzigingen;
Gelet op zijn aanstelling in zitting van 21 december 2015 van de heer Jeffrey De Cock als statutair
financieel beheerder gemeente/OCMW op proef;
Gelet op de eedaflegging van de heer De Cock op 1 februari 2016 en zijn indiensttreding met ingang
van 1 maart 2016;
Gelet op de gunstige evaluatie door de evaluatiecommissie van 27 februari 2017 waardoor betrokkene
definitief statutair kan aangesteld worden met ingang van 1 maart 2017 na een proeftijd van 1 jaar;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Stelt de heer Jeffrey De Cock, geboren te Brugge op 22 september 1982 en wonende
Maaltemeers 59 te 9052 Gent, aan als financieel beheerder gemeente/OCMW in statutair verband
met ingang van 1 maart 2017.
Art. 2 – Maakt een afschrift van deze beslissing over aan betrokkene en aan de personeelsdienst.

Aldus beslist in zitting van heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
Namens de raad,

Steven Van de Velde
Raf De Vos
secretaris
voorzitter
_________________________________________________________________________________

