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Ontwerp notulen gemeenteraad 26 mei 2014 
 
   Aanwezig: 
    Voorzitter:  VANDEN BUSSCHE Paul 
 Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, 

MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE Heidi, 
BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE Claudia, ACKE 
Joël, DEREEPER Franky, DEPRÉE Geert, LOUIS 
Isabelle, LOYSON Siska, D'HOEDT Annie, 
SLABBINCK Luc, CASTELEYN Frank, ORBIE 
Geert, VAN ACKER Lies, VERMAUT Han, 
DAENEKINDT Caroline, HENDRICKX Nadia, 
SABBE Cindy 

Gemeentesecretaris: ACKE Gabriël 
Verontschuldigd: POLLET Jan, DHAESE Annemieke, 

   Aanwezig ter zitting: STORME Paul, voorzitter OCMW 
 
 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het verslag van de vorige zittingen, dd. 28 april 2014. 
- deel I – openbare zitting 
- deel II – geheime zitting 
 
 
2 Intergemeentelijke samenwerking - IMWV - algemene vergadering - woensdag 25 juni 2014 - 
goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging ‘Intercommunale 
Maatschappij voor Watervoorziening’, afgekort tot IMWV; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 23 april 2014 wordt opgeroepen deel 
te nemen aan de jaarvergadering van IMWV op 25 juni 2014; 
 
Gelet dat deze jaarvergadering bijeenkomt met als agenda: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2013 
 b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2013 
 c. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2013 
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
6. Statutaire benoemingen 
7. Varia en mededelingen. 
 
Gelet op het artikel 44, 1e alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de ‘Intergemeentelijke 
Samenwerking’, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers voor een 
Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te 
wijzen uit de leden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 
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decreet van 6 juli 2001 waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de Algemene 
Vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld 
worden door de gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de statuten van IMWV; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het mandaat van mevrouw Nadia Hendrickx, volmachtdrager van de gemeente Jabbeke, als effectieve 
vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van IMWV op 25 juni 2014, vast te stellen; 
 
Artikel 2: 
Het mandaat van de heer Georges Lievens, volmachtdrager van de gemeente Jabbeke, als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het geval de effectieve volmachtdrager verhinderd is om 
deel te nemen aan de jaarvergadering van IMWV op 25 juni 2014, vast te stellen; 
 
Artikel 3: 
Kennis te nemen van de agenda, de punten en de toelichting en aan de vertegenwoordiger van de 
gemeente opdracht te geven het standpunt van de gemeente op de jaarvergadering van IMWV op 25 
juni 2014 te vertolken; 
 
Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en onder 
meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IMWV p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 
Gent. 
 
 
3 Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - algemene vergadering -  woensdag 25 juni 2014 - 
goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
a. RAADSBESLUIT m.b.t. AGENDA VAN ALGEMENE VERGADERING 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -
verwerking in Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IVBO die bijeengeroepen wordt op woensdag 25 juni 2014 per aangetekend schrijven van 25 april 
2014; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het artikel 79 § 2, 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001 waarin onder meer bepaald wordt dat het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk 
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van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op IVBO.; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze algemene vergadering en de daarbij horende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1. Samenstellen van het bureau; 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering – goedkeuring; 
3. Verslag van de commissaris-revisor – kennisname; 
4. Goedkeuren jaarrekening 2013, werkingsbijdrage deelnemers, alsmede voorstel van 

resultaatverwerking volgens artikel 52 van de statuten; 
5. Kwijting aan bestuurders; 
6. Kwijting aan de commissaris-revisor; 
7. Ontslag en benoeming van een bestuurders; 
8. Ontslag en benoeming van een bestuurder met raadgevende stem – kennisname; 
9. Varia. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de jaarvergadering van IVBO van 25 
juni 2014 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
in verband met de te behandelen agendapunten; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
intercommunale IVBO, Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge. 
 
 
B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -
verwerking in Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van IVBO 
die bijeengeroepen wordt op woensdag 25 juni 2014 per aangetekend schrijven van 25 april 2014; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het artikel 79 § 2, 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001 waarin onder meer bepaald wordt dat het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk 
van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op IVBO; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De heer Joël Acke aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 
jaarvergadering van IVBO. op 25 juni 2014; 
 
Artikel 2: 
Mevrouw Annie Vermeire - D'hoedt aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 
gemeente om deel te nemen aan de jaarvergadering van IVBO 25 juni 2014; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de het secretariaat van de 
intercommunale IVBO, Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge. 
 
 
4 Reglementering - Mascobos - toegankelijkheidsregeling - kennisname ontwerp 
 
Aan de gemeenteraad wordt de volgend toegankelijkheidsregeling voor de Mascobossen ter 
goedkeuring voorgelegd. 
 
Op voorstel van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad keurt de hiernavolgende toegankelijkheidsregeling voor het  erkend natuurreservaat 
Mascobossen goed: 
 
Artikel 1. – Toepassingsgebied 
1.1. Deze regeling heeft betrekking op het erkend natuurreservaat Mascobossen, op het 

grondgebied van de gemeente Jabbeke.  
1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart die is 

toegevoegd in bijlage. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze regeling.  
1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het toezicht 

of het beheer van het gebied. 
1.4. Zij is niet van toepassing op de wegen waarvoor de gemeente een aanvullend reglement in de 

zin van artikel 2 van de Wegverkeerswet, of een politiereglement in de zin van artikel 135 §2 
van de Nieuwe Gemeentewet, heeft genomen. 

1.5. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de  

 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. 
Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  
2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, en de bijhorende 

borden in het gebied en aan de ingangen ervan. 
2.2. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het Agentschap 

om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te 
stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald. 

2.3.  Het gebied is, behoudens op de wegen of bij begeleide bezoeken, enkel toegankelijk van een 
half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. 

 
Art. 3. – Weggebruikers   
3.1. De wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk voor 
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voetgangers, en honden aan de leiband. 
3.2. De overige wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor 

de desbetreffende categorieën weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders aangegeven.  
3.3.  De weggebruikers houden rekening met elkaar. Fietsen met een sport- of wedstrijdkarakter is 

verboden. 
 
Art. 4. – Zones  
4.1.  De toegankelijkheid van de speelzone buiten de wegen wordt geregeld als volgt. 
4.2. De speelzone is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de achttien jaar en hun 

begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van het decreet van 14 
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.  

 
Art. 5. – Beschermingsvoorschriften  
5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan de 

infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen.  
5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij 

georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, onmiddellijk 
op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd.  

5.3. Het is verboden afvalstoffen achter te laten in het gebied. Bezoekers met honden moeten de 
uitwerpselen van hun hond terug meenemen. Zij moeten op ieder moment een daartoe geschikt 
zakje kunnen tonen aan de toezichthouders. 

 
Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  
6.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat 

gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A.  
6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind, het 

betreden van het gebied van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang 
en het niet-toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling of andere wetgeving zijn 
op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de 
schade 

 
Art. 7. – Onderrichtingen 
Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 9.2. kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het 
oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen 
geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods 
met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden. 
 
Art. 8. – Afwijkingen 
De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling toestaan, voor zover het 
geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De 
aanvraag tot toestemming moet minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische drager 
worden toegezonden aan de beheerder. Voor risicovolle activiteiten is naast de toestemming van de 
beheerder ook een machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos nodig. 
 
Art. 9. – Handhaving 
9.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI van het 

decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
9.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op grond van 

het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn 
uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het 
bosdecreet en het natuurdecreet. 
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Art. 10. – Bekendmaking 
10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  
10.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 
 
 
5 Vrije tijd - buitenschoolse kinderopvang - sociaal tarief 'Speelkriebels' 
 
Momenteel is er geen uniforme afspraak betreffende het sociaal tarief voor de buitenschoolse 
kinderopvang. Daarom stelt de dienst voor om dit vast te leggen. 
 
Kind en Gezin raadt het volgende aan i.v.m. sociaal tarief: "Bij financiële moeilijkheden kan de 
opvang een sociaal tarief van 50% vermindering toestaan. In zeer uitzonderlijke gevallen is de opvang 
gratis." 
 
Bij de voor- en naschoolse opvang was het sociaal tarief altijd al 50% van de ouderbijdrage. Bij de 
speelkriebels was dit vroeger 30%.  
 
Gelet op het basistarief voor de speelkriebels dat vanaf de paasvakantie duurder werd gezien het 
uniforme tarief voor schoolvrije dagen (3, 6 of 10 €), stelt de dienst voor om vanaf heden telkens het 
sociaal tarief van 50% van de ouderbijdrage toe te passen. Op die manier wordt er voor alle 
opvangmomenten hetzelfde kortingstarief gehanteerd en kan de facturatie bijgevolg ook eenvoudiger 
verlopen, gezien het facturatieprogramma slechts 1 sociaal tarief kan hanteren. Naar de ouders toe is 
het ook overzichtelijker om één tarief toe te passen. 
 
Bijgevolg stelt de dienst voor om voor alle opvang 50 % van de ouderbijdrage te factureren bij het 
sociaal tarief. 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het sociaal tarief van 50% van de ouderbijdrage. 
 
 
6 Patrimonium - Varsenareweg - verwerving wegzate ten aanzien van het Vlaams gewest 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop ten aanzien van het Vlaams 
gewest van volgende wegzate: 
 
Gemeente JABBEKE – 1ste AFDELING – 1472m2 grond in de Varsenareweg, gekadastreerd onder 
sectie B zonder kadastraal nummer. Voor het goed werd een plan opgemaakt onder het plan nummer 
16DE G 101073 00 van Wegen en Verkeer de dato 20 september 1994. 
 
De wegzate was volgens het Gewestplan Brugge – Oostkust gelegen in een dienst-verleningsgebied. 
Het werd her bestemd met het BPA Recreatiezone Uitbreiding I, goedgekeurd op 23 mei 2002, met 
een bestemming voor wegenis. 
 
De prijs voor de grond is 1.472,00 euro of 1 euro/m2. 
 
De akte wordt verleden door het Aankoopcomité Brugge. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de aankoop ten aanzien van het Vlaams gewest van een 
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perceel grond, 1472m2, wegzate van een deel van de Varsenareweg, en dit voor een prijs van 1.472 
euro. 
 
 
7 Overheidsopdrachten - SPC Varsenare - cafetaria - aanpassingen keuken en aankoop 
meubilair – ontwerp 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot aanpassingen en verbeteringen van de 
cafetaria in SPC Varsenare, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en dit 
voor volgende onderdelen: 
 
- Keukengedeelte aanpassingen n.a.v. verslag FAVV. De totale kostprijs wordt geraamd op 15.000 

euro. 
- Lot meubilair: nieuwe barstoelen 
 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat 
de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 §2, 11° -.in verband met het 
vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten 
worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. 
 
Van toepassing op dit besluit is de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten, meer in het 
bijzonder artikel 26 §1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een 
onderhandelingsprocedure en §2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt.  
Ook artikel 105 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 dat de maximumbedragen vaststelt voor 
onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. 
 
In zitting van het schepencollege van 28/04/2014 werd kennis genomen van het verslag van FAVV. 
Hierop werd beslist om de nodige aanpassingen uit te voeren. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voor aanpassingen keuken voorgelegd 
 
Het ontwerp bevat het lastenboek, plannen en raming van de werken 
 
De geraamde kostprijs van de werken voor aanpassingen keuken bedraagt 15.000 euro. 
 
Voor het lot meubilair kan voorgesteld worden om een onderhandelingsprocedure te organiseren op 
basis van de kostprijs van het meubilair zoals die werd bekomen naar aanleiding van de inrichting van 
het Vrijetijdscentrum Jabbeke: raming 20 barkrukken – 3.000 euro 
 
Er wordt voorgesteld om de aanpassingswerken aan de keuken en aankoop lot nieuw meubilair voor 
cafetaria SPC Varsenare te verwezenlijken via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor aanpassingswerken cafetaria SPC Varsenare 
Lot 1: Aanpassingswerken keuken geraamde kostprijs 15.000 euro 
Lot 2: aankoop nieuw meubilair geraamde kostprijs 3.000 euro 
 
Artikel 2: 
Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
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Artikel 3: 
Deze uitgave werd gepland onder actie 57 – renovatie van het SPC Varsenare, waarbij in de 
meerjarentabel en het budget van 2014 een bedrag voorzien was van 100.000 euro onder artikel 0740-
00/2110007. 
 
 
8 (geheime zitting) Personeel - stedenbouwkundig ambtenaar - aanstelling waarnemend 
stedenbouwkundig ambtenaar - aanwijzing 
 
(Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere inlichtingen gegeven). 
 
 
9 (geheime zitting) Personeel – financieel beheerder - aanstelling 
 
(Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere inlichtingen gegeven). 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Jacques Monteyne vraagt of de brief al verstuurd is aan AWV in verband met de 

problemen aan de carpoolingzone aan de Gistelsteenweg. 
 
 Door de burgemeester wordt geantwoord dat hij dit zal nachecken. 
 
- Raadslid Jacques Monteyne merkt op dat hij een prijsaanvraag nagekeken heeft in het 

schepencollege van 28 april 2014 in verband met de aankoop voor gasolie. Er werd aangekocht bij 
een leverancier met niet de goedkoopste aanbieding. 

 
 Door de burgemeester wordt opgemerkt dat dit een tekstfout in de notulen betreft. Er werd wel 

degelijk aangekocht bij de goedkoopste aanbieder. Het gunningsverslag zal toegestuurd worden. 
 
- Raadslid Jacques Monteyne merkt op dat er in de Kalsijdeweg ter hoogte van huisnummer 42 een 

verzakking is door ondergrondse boring voor een elektriciteitskabel. Daardoor is er risico voor een 
ongeval.  

 
 Door de burgemeester wordt toegezegd dat dit zo vlug als mogelijk wordt verholpen. 
 
 Raadslid Luc Slabbinck vraagt of er al iets gedaan werd voor de onduidelijke facturatie op het 

containerpark. Het raadslid meldt ook het probleem dat wanneer iemand een kleine fractie 
aanlevert hij de volle pot moet betalen. Zo moet voor een klein voorwerp in ceramiek 2,5 euro 
betaald worden wat onaanvaardbaar is. 

 
 Schepen Isabelle Louis verstaat de verwarring en antwoordt dat zij dit nagegaan heeft bij de 

milieudienst. Het probleem stelt zich dat er softwarematig niets kan aangepast worden aan het 
betalingsticket. Door de schepen wordt gemeld dat er altijd een afweging van het afval moet 
gebeuren. Soms rekent men te weinig aan, soms te veel. Er wordt gesensibiliseerd om de 
afvalfracties te bundelen vooraleer men naar het containerpark komt. 

 
 De burgemeester vult aan dat de keuze gemaakt is om een systeem uit te werken die werkbaar is.  
 
 Raadslid Geert Orbie merkt op dat wanneer men een hoge prijs rekent, dit sluikstorten in de hand 

werkt. 
 
- Raadslid Han Vermaut vraagt of er regelingen getroffen worden tijdens de lange periode tussen 
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Kerstmis en Nieuwjaar waardoor geen huishoudelijk afval wordt opgehaald. Het raadslid vraagt 
om, wanneer hiertegen maatregelen genomen worden, de bevolking tijdig te verwittigen. 

 
 Door schepen Isabelle Louis wordt geantwoord dat dit besproken zal worden met de afhaler ten 

behoeve van een vervangende afhaling. 
 
- Raadslid Han Vermaut merkt op dat er op het grondgebied van de gemeente affiches hangen op 

plaatsen waar die niet hoeven te hangen. Dit is niet behoorlijk. Laat het bestuur dit toe? 
 
 Raadslid Caroline Daenekindt vult aan dat hierin een lijn moet getrokken worden. Het mag niet zijn 

dat de ene vereniging dit wel mag doen en de andere niet. Er zijn zelfs personen die voor de 
banners van de gemeente een reclamewagen zetten. 

 
 Door de gemeentesecretaris wordt geantwoord dat hiervoor reeds een procedure uitgeschreven 

werd om de dienst gemeentewerken de opdracht te geven om deze borden weg te nemen. Deze 
procedure wordt meegedeeld aan de raadsleden. 

 
… 
 
- De burgemeester heeft een mededeling in verband met de bijdrage voor de brandweer. De 

burgemeester wil in deze zaak de gemeentesecretaris bedanken voor zijn bijdrage in dit dossier, 
alsook het kabinet van staatssecretaris Hendrik Bogaert. 

 
 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 28 april 2014. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 30 juni 2014. De vergadering wordt beëindigd om 21u. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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