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De gemeenteraad,
OPENBAAR

Algemeen bestuur
1. Zittingsverslag van 16 december 2019. Goedkeuring.
Aanleiding
Het zittingsverslag van 16 december 2019, dat ten minste 8 dagen vóór de vergadering op het
gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Dhaenens vraagt bij zijn tussenkomst bij punt 5 het woord 'residentieel' toe te voegen en in
de laatste zin de tekst de veranderen in 'Plan is mooi...'.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het zittingsverslag van 16 december 2019 wordt goedgekeurd, mits aanpassing van punt 5
bij de tussenkomst van raadslid Dhaenens.

2. Kerkfabriek Sint-Amandus Eke. Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020. Goedkeuring.
Aanleiding
Meerjarenplan 2020-2025 ontvangen van de kerkfabriek Sint-Amandus Eke.
Budget 2020 ontvangen van de kerkfabriek Sint-Amandus Eke.
Context / feiten / argumenten
Kennisname van het meerjarenplan 2020-2025 door het College in zitting van 25 november 2019.
Kennisname van het budget 2020 door het College in zitting van 20 januari 2020.
Overleg tussen het lokaal bestuur en het centraal kerkbestuur (beide kerkfabrieken zijn
vertegenwoordigd) heeft geleid tot volgende afspraken:
 de exploitatietoelage wordt uitbetaald naar de noodzaak.
 de investeringen worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 jaarlijks wordt meerjarenplan geëvalueerd.
Financiële impact
In het meerjarenplan is € 20.000,00 toelage voorzien voor de exploitatie en € 30.000,00 voor de
investeringen.
Juridische overwegingen
Decreet lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
(eredienstendecreet).
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt het meerjarenplan en budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus goed met een
gemeentelijk aandeel van € 20.000,00 in exploitatie en € 30.000,00 in investeringen.

3. Kerkfabriek OLV Geboorte Nazareth. Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020.
Goedkeuring.
Aanleiding
Meerjarenplan 2020-2025 ontvangen van de kerkfabriek OLV Geboorte Nazareth.

Budget 2020 ontvangen van de kerkfabriek OLV Geboorte Nazareth.
Context / feiten / argumenten
Kennisname van het meerjarenplan 2020-2025 door het College in zitting van 25 november 2019.
Advies van het bisdom op het meerjarenplan 2020-2025 ontvangen op 17 december 2019.
Kennisname van het budget 2020 door het College in zitting van 20 januari 2020.
Overleg tussen het lokaal bestuur en het centraal kerkbestuur (beide kerkfabrieken zijn
vertegenwoordigd) heeft geleid tot volgende afspraken:
 de exploitatietoelage wordt uitbetaald naar de noodzaak.
 de investeringen worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 jaarlijks wordt meerjarenplan geëvalueerd.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt het meerjarenplan en budget 2020 van de kerkfabriek OLV Geboorte goed met een
gemeentelijke tussenkomst van € 10.000,00 voor exploitatie en € 5.000,00 voor investeringen.

4. Uitbouw tweede pensioenpijler. Aanpassing RPR en kaderovereenkomst. Goedkeuring.
Aanleiding
Uitbouw tweede pensioenpijler.
Context / feiten / argumenten
In 2020 wordt de uitbouw van de tweede pensioenpijler voorzien: 2% in 2020; 3% in 2021.
Het bestuur wil hiermee inspanningen leveren om de kloof tussen het pensioen van de contractuele
en statutaire medewerkers te verkleinen.
Deze verhoging van de werkgeversbijdrage werd behandeld op het BOC/HOC van 3 december 2019
(verslag in bijlage).
Juridische overwegingen
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluit.
De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
Het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten
in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008.
Het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd goedgekeurd in het Vlaamse
onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009.
Het raadsbesluit van 23 mei 2011 betreffende de tweede pensioenpijler van de contractuelen.
Invoering vanaf 1 januari 2011. Goedkeuring kaderreglement tweede pensioenpijler. Aanstelling
RSZPPO als opdrachtencentrale.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Gaat akkoord met de verdere uitbouw van de tweede pensioenpijler zonder retroactiviteit.
Artikel 2 - 2% vanaf 1/1/2020.
Artikel 3 - 3% vanaf 1/1/2021.
Artikel 4 - Gaat akkoord met het addendum bij het kaderreglement tweede pensioenpijler
contractanten waarbij de percentages worden aangepast.
Artikel 5 - Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in
het kader van het bestuurlijk toezicht en in het kader van de bekendmakingsverplichting via de
webtoepassing van de gemeente wordt bekendgemaakt door de burgemeester.

5. Deontologische code van de lokale mandataris. Goedkeuring.
Aanleiding
Verdaging omdat nog voorafgaande bespreking van het punt nodig is.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
De voorzitter stelt voor om het punt eerst te bespreken op het bureau.

Besluit: Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Dit agendapunt te verdagen.

6. Aankoop voormalige school Landuit. Ontwerpakte. Goedkeuring.
Aanleiding
Na verschillende besprekingen vragen van de inwoners van Landuit (verenigd onder 'de Landuiters')
wordt de optie genomen om het schoolgebouw aan te kopen van de Zusters van Kindsheid Jesu.
Na de aankoop zal het gebouw worden ter beschikking gesteld van een vzw met mensen van Landuit.
Zij staan in voor de onderhouds- en eventuele verbouwingswerken. Het eerste jaar kosteloos. Daarna
voor een maandbedrag gelijk aan 1/3 van de leninglast.
Context / feiten / argumenten
De aankoop valt binnen de geschatte waarde en kan doorgaan. De notaris maakte een ontwerpakte
die hier wordt voorgelegd
Deze nieuwe opportuniteit is niet voorzien in het meerjarenplan en zal dus moeten worden
toegevoegd na de goedkeuring van de jaarrekening.
De toekomstige uitbaters zijn momenteel nog bezig om een vereniging op te richten. In de
tussenperiode kunnen we werken met de oprichters. Later sluiten we de overeenkomst met de
vereniging zelf.
Het project is niet voorzien in het meerjarenplan maar past wel in de doelstelling van ontmoeting.
Financiële impact
Aankoopsom wordt voorzien in wijziging meerjarenplan na goedkeuring van de jaarrekening 2019.
Juridische overwegingen
Decreet lokaal bestuur.
Delegatie handtekening door de voorzitter van de gemeenteraad.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Dhaenens feliciteert namens zijn fractie met deze nuttige besteding, dit in tegenstelling met
andere hallucinante voorstellen in het meerjarenplan (Dekenij, Gemeentehuis). Deze investering komt
ten goede aan de inwoners. Hij vraagt of dit de strategisch aankoop uit het verleden was.
Burgemeester is het niet eens met de opmerking over de hallucinante projecten. Het is niet de
strategische aankoop van weleer.
Raadslid Vanheel stelt dat de Open VLD fractie het meerjarenplan mee goedgekeurd heeft omdat de
fractie zich kan vinden in de doelstellingen en de acties nog kunnen veranderen. De fractie heeft dan
ook uitdrukkelijk de “goesting” geuit om betrokken te worden bij de uitvoering. Het is te betreuren dat,
ondanks twee pogingen van de Open VLD fractie om de geruchten rond de aankoop van het schooltje
bespreekbaar te maken op de gemeenteraad, de raadsleden de aankondiging van de aankoop ook
maar gewoon in de krant moesten lezen. De inhoud van het persbericht klopt - namelijk dat de
gemeenteraad de laatste zeg heeft - maar maakt een zinvol debat eigenlijk nutteloos. De fractie steunt
de aankoop, maar vindt het jammer dat de motivering niet meer verwijst naar de inhoudelijke
doelstellingen van het meerjarenplan waarin dit project perfect te motiveren valt.
Raadslid De Jans stelt dat het een goede aankoop is die ten goede komt aan de inwoners. Ze vraagt
om een overzicht te krijgen van het gehele patrimonium.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Om over te gaan tot de aankoop van het voormalig schoolgebouw in wijk Landuit
(Steenweg).
Artikel 2 - Het meerjarenplan daartoe aan te passen na goedkeuring van de jaarrekening 2019.
Artikel 3 - Voor de aankoop een overeenkomst te sluiten met 'de landuiters' betreffende de exploitatie
van het gebouw. Daartoe nog te overleggen om de modaliteiten vast te leggen.
Artikel 4 - De akte in bijlage goed te keuren en de burgemeester en algemeen directeur te belasten
met de ondertekening.

Algemene financiering
7. Werkingsbudgetten adviesraden. Goedkeuring.
Aanleiding
Goedkeuring jaarlijkse werkingsbudgetten adviesraden voor huidige legislatuur.
Context / feiten / argumenten
15 december 2014 werden de statuten van de gemeentelijke adviesraden goedgekeurd.
Bij onderstaande adviesraden werd een wijziging van de statuten goedgekeurd:
 20 mei 2018: goedkeuring statuten van de Raad voor internationale samenwerking
 25 maart 2019 goedkeuring statuten cultuurraad
 4 november 2019: goedkeuring wijziging statuten ouderenraad
De statuten vermelden volgend aantal leden en zitpenningen:
Naam raad
Beweeg- en sportplatform
Cultuurplatform
Gecoro
Jeugdraad
LOK
Milieuraad
Raad voor land-, tuinbouw en platteland
Ouderenraad
Raad voor internationale samenwerking

Deelstructuur
Kernraad
Kernraad
/
/
/
Kernraad
/
/
Kernraad

Aantal leden
Aantal
met
zitpenningen
zitpenning
12
13
15
16
13
14
15
16
21
22
10
11
12
13
20
21
15
16

Financiële impact
Onderstaande jaarlijkse werkingsbudgetten zijn aangevraagd door de adviesraden:
Nieuw BI

Nieuw BI omschrijving Nieuwe AR

Nieuwe AR
omschrijving

0160-00
Hulp aan het buitenland
0600-00 Ruimtelijke planning

649401Adviesraden
649401Adviesraden
649401Adviesraden

Lokaal cultuurbeleid

649401Adviesraden

0740-00

Sportsector- en
verenigingsondersteuning

649401Adviesraden

0750-00

Jeugdsector- en
verenigingsondersteuning

649401Adviesraden

0959-00

Overige verrichtingen
betreffende ouderen

649401Adviesraden
649401Adviesraden

Interne info
€ 500,00: werkingsbudget voor
Gemeentelijke raad voor
internationale samenwerking
€ 500,00: werkingskosten Gecoro
€ 500,00: toelage milieuraad lijst
nominatieve subsidies
€ 1.600,00: toelage cultuurraad.
Nominatief toegekende subsidie
€ 5.000,00: toelage sportraad.
Nominatief toegekende subsidie
€ 600,00: toelage JBP: toelage
jeugdraad (AVP) € 1.100,00: toelage
JBP - toelage jeugdraad voor uitgifte
jeugdgids. Nominatief toegekende
subsidie
€ 1.600,00: toelage
ouderenraad.nominatief toegekende
subsidie
€ 500,00: toelage Raad voor land-,
tuinbouw en platteland

De werkingsbudgetten worden jaarlijks per adviesraad toegekend, dit na de goedkeuring van de
begroting.
De opvolging van de werkingsbudgetten gebeurt door de adviesraden.
De secretarissen leggen de begroting van de adviesraden ter goedkeuring voor aan het college van
de burgemeester en schepenen. Dit voor 1 oktober van het jaar waarin het werkingsbudget wordt
uitgekeerd.
Het lokaal bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende de legislatuur wijzigingen door te voeren in de
werkingsbudgetten.

Indien de adviesraad een wijziging wenst in het werkingsbudget, kan dit voorgelegd worden met een
grondige evaluatie van het huidige budget en een duidelijke argumentatie van het gevraagde budget.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vanheel vraagt of er ooit een mobiliteitsraad geweest is.
Er wordt geantwoord dat deze er vroeger was maar is afgeschaft door gebrek aan interesse.
Momenteel proberen we dit over de adviesraden heen op te lossen met een werkgroep 'mobiliteit'.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Bovenvermelde werkingsbudgetten worden jaarlijks per adviesraad toegekend, dit na
goedkeuring van het budget. De opvolging van de werkingsbudgetten gebeurt door de adviesraden.
Artikel 2 - De adviesraden nemen in hun verslagen een financieel verslag op met op zijn minst de
stand van de rekening op 31/12
Artikel 3 - Het lokaal bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende de legislatuur wijzigingen door te
voeren in de werkingsbudgetten.
Artikel 4 - Indien de adviesraad een wijziging wenst in het werkingsbudget, kan dit voorgelegd worden
met een grondige evaluatie van het huidige budget en een duidelijke argumentatie van het gevraagde
budget.
Artikel 5 - Bij beslissing van de adviesraad om de zitpenningen toe te voegen aan de werkingskosten
zullen deze worden toegevoegd.

Wegen en mobiliteit
8. Aanvullend verkeersreglement. Parkeerverbod op Dorp ter gelegenheid van wekelijkse
markt. Goedkeuring.
Aanleiding
Voor het opstellen van de marktkramen dienen de parkeerplaatsen tussen Dorp 29 en 37 wekelijks
voorbehouden te worden op donderdag tussen 06u en 14u.
Daarnaast is het wenselijk om de 4 parkeerplaatsen thv de ingang naar De Zwaan op donderdag
tussen 06u en 14u in parkeerduur te beperken tot 30 min.
Context / feiten / argumenten
Het gemeenteraadsbesluit van 9 oktober 2017 houdende het aanvullend verkeersreglement
herinrichting Dorp.
Het aanvullend verkeersreglement houdende de blauwe zone (gecoördineerde versie).
Financiële impact
Het plaatsen van de palen en bijhorende borden wordt geraamd op 500 euro excl. btw.
Het wekelijks plaatsen van de borden door onze eigen diensten (+/- 0,5u/week) valt hiermee weg.
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 algemene 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.
De omzendbrief van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
De nieuwe Gemeenteweg van 24 juni 1988.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Van Poucke vraagt of er dan op donderdagvoormiddag geen personeel moet opkomen. Het
personeel zal op donderdag opkomen, maar niet meer vooraf op dinsdag (woensdag).
Raadslid Van Poucke vraagt of het niet te overwegen is om op de parkeerplaatsen naast De Zwaan
steeds 30 minuten te houden.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Op het Dorp tussen huisnummer 29 en 37 wordt een parkeerverbod ingericht, elke
donderdag vanaf 6u tot 14u.
Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E3 met onderborden type X en type V.
Artikel 2 - Het aanvullend verkeersreglement "blauwe zone" zo aan te passen dat de 4
parkeerplaatsen ter hoogte van Dorp 43 op donderdag vanaf 6u tot 14u beperkt worden in de tijd tot
30 minuten.

9. Aanpassen reglement blauwe zone Dorp Nazareth. Goedkeuring.
Aanleiding
Voor het opstellen van de marktkramen dienen de parkeerplaatsen tussen Dorp 29 en 37 wekelijks
voorbehouden te worden op donderdag tussen 06u en 14u.
Daarnaast is het wenselijk om de 4 parkeerplaatsen thv de ingang naar De Zwaan op donderdag
tussen 06u en 14u in parkeerduur te beperken tot 30 min.
Context / feiten / argumenten
Het gemeenteraadsbesluit van 03 februari 2020 houdende het aanvullend verkeersreglement
herinrichting Dorp ifv parkeerverbod op donderdag tussen 6u en 14u ifv de wekelijkse markt.
Het aanvullend verkeersreglement houdende de blauwe zone (gecoördineerde versie).
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 algemene 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.
De omzendbrief van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
De nieuwe Gemeenteweg van 24 juni 1988.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt de wijzigingen (4 parkeerplaatsen ter hoogte van Dorp 43 op donderdag vanaf 6u tot
14u beperkt worden in de tijd tot 30 minuten beperkt) aan het aanvullend verkeersreglement "blauwe
zone" goed.

10. Aanpassingen aanvullend verkeersreglement m.b.t. invoering van de zonale
snelheidsregeling en van het snelheidsregime van bepaalde straten of delen van straten
buiten het afgebakende gebied. Nav opening nieuw fietspad Steenweg Astene. Goedkeuring.
Aanleiding
Met de aanleg van een fietspad langsheen de Steenweg Astene vanaf het kruispunt met de
Nieuwstraat tot de gemeentegrens is het wenselijk om de snelheidszone 50km/u door te trekken tot
aan de gemeentegrens.
Juridische overwegingen
Artikel 57 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart en de latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op het
wegverkeer.
Zijn beslissingen van 7 juli 2003 en zijn latere wijzigingen met betrekking tot de afbakening van de
bebouwde kom op het grondgebied van Nazareth.
Zijn beslissing van 5 juli 2010 houdende definitieve vaststelling van het geactualiseerde mobiliteitsplan.
Dat in dit mobiliteitsplan een zonale snelheidsregeling van 30 en 50 km/uur is voorzien over het ganse
grondgebied.
Dat de invoering van de in het mobiliteitsplan goedgekeurde snelheidszones bij voorkeur een uitbreiding
vragen van de afbakening van de bebouwde kom.
Dat de hierna voorziene maatregelen gemeente- en gewestwegen betreffen.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Van Poucke stelt dat het contraproductief is om de snelheid te verminderen nu het fietspad
vrijliggend is. Hij vindt het wel verantwoord maar vraagt vanwaar deze regeling komt.
Er wordt gemeld dat dit zo is voorzien in het fietsvademecum.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt goed om Steenweg Astene vanaf de grens met Deinze tot aan de bebouwde kom op
te nemen in de snelheidszone 50km/u.
Artikel 2 - De gecoördineerde versie van het aanvullend verkeersreglement m.b.t. invoering van de
zonale snelheidsregeling en van het snelheidsregime van bepaalde straten of delen van straten buiten
het afgebakende gebied wordt in die zin aangepast.

11. Onderhoudswerken aan gemeentewegen dienstjaar 2020. Goedkeuring raming, bestek en
gunningswijze.
Aanleiding
Opstarten van de overheidsopdracht "Onderhoudswerken aan gemeentewegen dienstjaar 2020" en
goedkeuren van de raming, bestek en gunningswijze.
Context / feiten / argumenten
In het kader van de opdracht “Onderhoudswerken aan gemeentewegen dienstjaar 2020” werd een
bestek met nr. TECH2020-002 opgesteld door de dienst openbare werken.
Om continuïteit en een vluggere opstart te verwezenlijken, wordt de mogelijkheid voorzien in het
bestek om de opdracht maximaal 2 x te verlengen (dienstjaar 2021 en 2022). Deze verlenging is pas
mogelijk na een positieve evaluatie van de leidend ambtenaar voor de uitgevoerde werken in 2020.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
 Basisopdracht dienstjaar 2020, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 85.000,00 incl. 21%
btw;
 Verlenging 1 dienstjaar 2021, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 85.000,00 incl. 21%
btw;
 Verlenging 2 dienstjaar 2022, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 85.000,00 incl. 21%
btw.
De raming excl. btw overschrijdt de limiet van € 750.000,00 voor het gebruik van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De deadline voor het digitaal ontvangen van de offertes via E-tendering is vrijdag 28 februari 2020 om
10 uur.
Financiële impact
De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op € 210.743,80 excl. btw of € 255.000,00 incl. btw
(basisopdracht + 2 verlengingen).
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien op volgende artikelen van het exploitatiebudget:
2020-2022/GO1-01-01/0200-00/610351/GEMEENTE/OWE/IP-GEEN.
Juridische overwegingen
De wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde
bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 57.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
Artikel 56, § 3, 5° en 6° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Van Poucke vraagt of het voorzien is om een kwaliteitsnorm te hebben. Dit om blijvend een
uniforme weg te behouden.
Elke herstelling zal altijd zichtbaar blijven. Het verschil bij een gehele weg en een stuk weg is de
machinale uitvoering.
De kwaliteit is voorzien in de standaardnormen en moet worden opgevolgd door de toezichthouders.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Keurt het bestek met nr. TECH2020-002 en de raming ten bedrage van € 85.000,00 incl.
btw goed voor dienstjaar 2020 (€ 255.000,00 inclusief de 2 verlengingen) voor de opdracht
“Onderhoudswerken aan gemeentewegen”, opgesteld door de dienst openbare werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
Artikel 2 - Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De aankondiging van de opdracht wordt
ingevuld en op nationaal niveau gepubliceerd via E-tendering.
Artikel 3 – De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien op volgende artikelen van het
exploitatiebudget: 2020-2022/GO1-01-01/0200-00/610351/GEMEENTE/OWE/IP-GEEN.
Artikel 4 – Het College wordt gemachtigd tot verdere opvolging en gunning van bovengenoemde
opdracht.

12. Wegenis - aanleg van lineaire elementen dienstjaar 2020. Goedkeuring raming, bestek en
gunningswijze.
Aanleiding
Opstarten van de overheidsopdracht “Wegenis – aanleg van lineaire elementen dienstjaar 2020” en
goedkeuren van de raming, bestek en gunningswijze.
Context / feiten / argumenten
In het kader van de opdracht “Wegenis - aanleg van lineaire elementen dienstjaar 2020” werd een
bestek met nr. TECH2020-001 opgesteld door de dienst Openbare werken.
Om de continuïteit en een vluggere opstart te verwezenlijken, wordt de mogelijkheid voorzien in het
bestek om de opdracht maximaal 2 x te verlengen (dienstjaar 2021 en 2022). De verlenging is pas
mogelijk na een positieve evaluatie van de leidend ambtenaar voor de uitgevoerde werken in 2020.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht dienstjaar 2020, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 30.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 dienstjaar 2021, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 30.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 dienstjaar 2022, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 30.000,00 incl. 21% btw.
De raming excl. btw bereikt de limiet van € 139.000,00 voor het gebruik van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet (3 x 30.000,00 = 90.000,00 incl.
btw).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 28 februari 2020 om 10.00 uur voorgesteld.
Financiële impact
De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op € 74.380,50 excl. btw of € 90.000,00 incl. btw
(basisopdracht + 2 verlengingen).
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien op volgende artikelen van het exploitatiebudget:
2020-2022/GO1-01-01/0200-00/610351/GEMEENTE/OWE/IP-GEEN.

Juridische overwegingen
De wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) en artikel 57.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en zijn uitvoeringsbesluiten.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Keurt het bestek met nr. TECH2020-001 en de raming ten bedrage van € 30.000,00
incl.btw goed voor dienstjaar 2020 (€ 90.000,00 inclusief de 2 verlengingen) voor de opdracht
“Wegenis - aanleg van lineaire elementen dienstjaar 2020”, opgesteld door de dienst Openbare
werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2 - Bovengenoemde opdracht wordt bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking gegund en volgende firma’s worden uitgenodigd tot deelname:
- VMB aannemingen bvba, Aven Ackers 13 te 9130 Verrebroek;
- D'Heer bvba, Veldekensstraat 215 te 9240 Zele;
- Ondernemingen N. Vindevogel nv, Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruisem;
- Openbare werken Tavernier NV, Bruisbeke 81 te 9520 Sint-Lievens-Houtem;
- Willemen Infra nv, Booiebos 4 te 9031 Drongen;
- Audoorn & Co NV, Gentsesteenweg 28 te 9750 Huise;
- Rotsart bvba, Krommewege 33 te 9990 Maldegem;
- Dekeyser en zonen, Papdijk 18 te 9180 Moerbeke-Waas.
Artikel 3 – Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 28 februari 2020 om 10.00 uur
voorgesteld.
Artikel 4 – Het College wordt gemachtigd tot verder opvolging en gunning van bovengenoemde
opdracht.

Wonen en werken
13. Terrassenreglement. Aanpassing. Goedkeuring.
Aanleiding
De gemeenteraad keurde op 5 februari 2018 een terrasreglement goed waarbij in een financiële
tussenkomst is voorzien voor de aankoop van parasols en windschermen voor horecazaken met een
terras op of palend aan het openbaar terrein.
Context / feiten / argumenten
Artikel 5 in het terrasreglement bepaalt welke terrasinrichting algemeen wordt toegelaten.
Wat de zonwering betreft, lezen we in artikel 5 dat enkel de uniforme parasols zonder reclame en
gehuurd bij gemeente Nazareth op basis van de huurovereenkomst worden toegestaan.
Naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van een inschuifbare
zonnetent door Joost De Bock, uitbater van Den Hert werd de bedenking gemaakt welke visie er zal
worden gevolgd indien er een gelijkaardige aanvraag komt door een horecazaak met een terras op
openbaar domein.
Het bestaande terrasreglement voorziet dat een inname van het openbaar domein in functie van een
terras vanaf 1 januari 2021 enkel kan worden vergund indien het reglement strikt wordt nageleefd.
Luifels werden niet opgenomen in het reglement, maar kunnen toegevoegd worden zoals hieronder
aangegeven
Artikel 5 - Terrasinrichting
Als inrichting van een terras zijn algemeen toegelaten
Terrasmeubilair
Parasols
Terrasschermen
Plantenbakken

Toe te voegen aan bovengenoemd artikel;
Luifels
Enkel uniforme luifels zonder reclame en uitgevoerd in antracietgrijze kleur (RAL 7016 structuur)
worden toegestaan.
Luifels, al dan niet inschuifbaar, zijn toegelaten indien deze niet verder reiken dan de toegestane
terraszone.
Luifels, zijnde handelingen aan de voorgevel, vallen niet onder artikel 2.1. en artikel 3.1. van het
Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen
omgevingsvergunning nodig is. Bij gevolg zal er steeds een voorafgaande omgevingsvergunning
noodzakelijk zijn voor het plaatsen van luifels in de voorgevel.
Het College nam kennis van de wijziging in de zitting van 13 januari 2020.
Financiële impact
Er wordt voorgesteld de luifels niet te subsidiëren.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Dhaenens stelt dat de N-VA-fractie niet akkoord is met het totale reglement. Het blijft
overregulering en dit is geen vraag van de middenstand. Dit jaagt de uitbaters op kosten. In een klein
dorp is dit overbodig.
Raadslid Vos stelt voorstander te zijn van de veelkleurigheid. Het reglement is er en er wordt iets aan
toegevoegd. Deze toevoeging is een meerwaarde.
Raadslid Vanheel stelt dat de regels overbodig zijn omdat er een omgevingsvergunning nodig is.
De bedoeling is om de harmonie in kleur te bevorderen en er is geen belasting.
Besluit: Met 13 stemmen voor (Dirk Le Roy, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Viviane De
Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Christiaan Van herzeele,
Femke Colenbie, Koen De Bleeckere, Yves Ghyselinck, Dirk Vos, Joke De Raeve), 6 stemmen tegen
(Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Daan Vanheel, Simon Van Poucke, Peter Tolpe, Charlotte Ingels), 1
onthouding (Anja De Jans)
Artikel 1 - Keurt het voorstel tot de wijziging van het terrasreglement goed.

14. Aanpassing subsidiereglement verwerken van fijn snoeihout (VFS) ingevolge schrijven
stopzetting subsidie van IVM voor hakselaars. Goedkeuring.
Aanleiding
Het schrijven van IVM van 13 november 2019 betreffende het nieuw subsidiereglement herbruikbare
luiers en stopzetting subsidie voor aankoop van hakselaars.
Context / feiten / argumenten
Vanaf 2020 zal de subsidiëring van de aankoop van een nieuwe hakselaar stopgezet worden.
Als lokaal bestuur kan een subsidie toegekend worden voor het verwerken van fijn snoeihout (VFS). In
dit reglement staat vermeld dat voor de aankoop voor een hakselaar een gesubsidïeerd kan worden
door IVM.
Het schrijven van IVM van 30/10/2019 naar aanleiding van van stopzetting subsidie hakselaar moet
deze bepaling in het reglement voor het VFS worden geschrapt.
Adviezen
Het schrijven van IVM inclusief het nieuw subsidiereglement en een aanvraagformulier.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Neemt kennis van het schrijven van IVM betreffende de stopzetting subsidie voor aankoop
van hakselaars.
Artikel 2 - Keurt het herziene reglement voor het verwerken van fijn snoeihout goed.

Leren en welzijn
15. Onderwijs. Engagementsverklaring 2019-2025 met alle onderwijsnetten. Goedkeuring.

Context / feiten / argumenten
Voorstel tot voortzetting van de jarenlange traditie van ondersteuning aan alle netten van het
basisonderwijs voor:
 het zwemmen in het basisonderwijs van de gemeente, inclusief busvervoer waarvan de prijs
per kind bepaald wordt op basis van de kostprijs van het gemeentelijk onderwijs, wordt sedert
2001 door het lokaal bestuur ten laste genomen en dit vanaf de 3e kleuterklas
 het kosteloos gebruik van de gemeentelijke culturele- en sportinfrastructuur voor educatieve
doeleinden
 het ondersteunen van elke leerling van de basisschool, in het kader van het flankerend
onderwijs en de maximumfactuur voor de leerlingen, met een bedrag van 25 € per leerling per
schooljaar. Het leerlingenaantal op 1 februari van het vorige schooljaar wordt hiervoor in
aanmerking genomen.
Goedkeuring engagementsverklaring met de onderwijsnetten in het College van 13 januari 2020.
Juridische overwegingen
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt onderstaande wederzijdse engagementsverklaring tot voortzetting van de jarenlange
traditie van ondersteuning aan alle netten van het basisonderwijs, voor de legislatuur 2019-2025, goed
voor:
 het zwemmen in het basisonderwijs van de gemeente, inclusief busvervoer waarvan de prijs
per kind bepaald wordt op basis van de kostprijs van het gemeentelijk onderwijs, wordt sedert
2001 door het lokaal bestuur ten laste genomen en dit vanaf de 3e kleuterklas
 het kosteloos gebruik van de gemeentelijke culturele- en sportinfrastructuur voor educatieve
doeleinden
 het ondersteunen van elke leerling van de basisschool, in het kader van het flankerend
onderwijs en de maximumfactuur voor de leerlingen, met een bedrag van 25 € per leerling per
schooljaar. Het leerlingenaantal op 1 februari van het vorige schooljaar wordt hiervoor in
aanmerking genomen. De subsidie wordt jaarlijks aan het oudercomité van de school
uitbetaald in de loop van de maand maart of april.
Artikel 2 - De school verbindt er zich toe om de officiële gegevens van de telling van de leerlingen
door Agodi van 1 februari, tegen uiterlijk 30 juni door te geven aan de onderwijsmedewerker van de
gemeente. Voor het schooljaar 2018-2019 dienen deze gegevens ten laatste tegen 15 februari 2020
doorgegeven.
Artikel 3 - De scholen engageren er zich toe de toelagen aan te wenden om te kunnen voldoen aan
de bedragen van de maximumfacturen voor de ouders tijdens het lopende schooljaar en zo het
onderwijs te verlevendigen.
Artikel 4 - Deze engagementsverklaring wordt overgemaakt ter ondertekening aan de directies van
alle schoolnetten.

Varia
16. Verzoekschrift ethische hackers. Kennisname.
Aanleiding
We ontvingen een verzoekschrift aan de gemeenteraad.
Verzoekschrift in bijlage.
Context / feiten / argumenten
De problematiek werd besproken op college van 27 januari 2020.
Team ICT maakt een overzicht van de momenteel heersende maatregelen en de mogelijk te
ondernemen maatregelen.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Van Poucke stelt of er een antwoord is op de vraag hoe we omgaan met ethische hackers.
Indien men probeert op ons netwerk binnen te komen zonder toestemming is men strafrechtelijk
vervolgbaar.

Besluit: Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Neemt kennis van het verzoekschrift van Lieven Gekiere.

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

18. Mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
Raadslid Vos stelt een vraag betreffende de werken in de Kwaadstraat. Was er geen betere regeling
mogelijk geweest betreffende het afsluiten van de straat (gedeeltelijke afsluiting en toch geheel
afgesloten)?
De aannemer is daarover aangesproken.
Raadslid Van Poucke vraagt naar de stand van zaken betreffende:
 verkeersdeskundige Warandestraat
 analyse van snelheidscontroles
Beide punten staan geagendeerd op de globale raadscommissie van 17 februari 2020.
Raadslid Le Roy vraagt naar de stand van zaken betreffende:
 noodnummer op het hekken van de begraafplaats
Dit wordt nagevraagd aan de administratie.

19. Mededelingen van de voorzitter.
Datum eerstvolgende GRC: 17/2/2020.
Keuze voor thema voor de co-creatie is de beweegroutes geworden.

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

Steven Van de Velde
algemeen directeur

Dirk Le Roy
voorzitter

