
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GEMEENTERAAD VAN 15 SEPTEMBER 2014 

M E M O R I E   V A N   T O E L I C H T I N G 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Algemene financiering – Rapport financieel beheerder per 30/06/2014: 

kennisname. 
De artikelen 165 en 166 bepalen het volgende: 

‘art. 165: De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal 

per jaar aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Dat rapport 

omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de 

beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. De financieel beheerder stelt 

tegelijkertijd een afschrift aan de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie ter 

beschikking. 

art. 166: De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal 

per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van  

de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. 

Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking aan het college van 

burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.’ 

 

2. Algemeen bestuur – Vaststelling aanpassing personeelsformatie 

contractueel personeel. 
Er wordt voorgesteld de formatie van contractueel personeels uit te breiden met een VE 

functie ‘zaalwachter – buffethouder’. In de praktijk komt deze functie in de plaats van een VE 

zaalwachter en een VE buffethouder die voorzien zijn in de statutaire personeelsformatie. 

 

3. Algemeen bestuur – Intern controlesysteem – wijziging werkwijze en 

algemeen kader: goedkeuring. 
Het Gemeentedecreet verplicht alle gemeenten om een intern controlesysteem op te stellen. 

Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het 

managementteam. Het algemene kader van het interne controlesysteem is onderworpen aan de 

goedkeuring van de gemeenteraad. 

Op 22 oktober 2007 keurde de Gemeenteraad van Sint-Martens-Latem de werkwijze van het 

intern controlesysteem goed. 

In februari 2014 publiceerde Audit Vlaanderen echter een “leidraad organisatiebeheersing 

voor lokale besturen”. Op hun website (www.auditvlaanderen.be) staat hierover: 

“De leidraad interne controle/organisatiebeheersing is een instrument om organisaties te 

helpen om aan hun systeem van interne controle te werken. Het is een uitgebreide gids met 

doelstellingen rond organisatiebeheersing en beheersmaatregelen die ondersteuning kan 

bieden om een systeem van interne controle / organisatiebeheersing uit te bouwen. Voor Audit 

Vlaanderen is het de basis voor het uitvoeren van organisatieaudits.” 

http://www.auditvlaanderen.be/


Gezien het bestaan van deze nieuwe leidraad en het feit dat Audit Vlaanderen zich op deze 

leidraad baseert bij het uitvoeren van organisatieaudits is het opportuun om het intern 

controlesysteem van de gemeente aan te passen. 

 

4. Algemeen bestuur – Verslaggeving wateroverlast augustus 2014. 
Het college brengt verslag uit naar aanleiding van de hevige regenval op 26 augustus 2014 

over de genomen en de nog te nemen acties. 

 

5. Algemeen bestuur – Problematiek elektriciteitschaarste 
Het college brengt verslag uit van de reeds genomen acties en nodigt de raadsleden uit om 

nuttige suggesties te doen. 

 

6. Algemeen bestuur - Samenwerkingsovereenkomst met de stad Gent in 

het kader van het veiligheidsbeleid van de federale regering m.b.t. de 

jeugdcriminaliteit: goedkeuring. 
Ten gevolge van de nieuwe GAS-reglementering d.d. 24 juni 2014, het Koninklijk besluit d.d. 

28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor bemiddeling en de 

hieruit voortvloeiende richtlijnen vanuit Grootstedenbeleid, dient de 

samenwerkingsovereenkomst met de stad Gent, betreffende het beroep doen op de diensten 

van de bemiddelaar in kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties, te worden 

aangepast. De aanpassing van de overeenkomst werd reeds in de Gentse gemeenteraad 

goedgekeurd op 26 mei ll. 

 

De volgende wijzigingen aan de bestaande overeenkomst (cfr GR 27/01/2014) werden 

aangebracht: 

 

Enerzijds werd de overeenkomst vormelijk aangepast aan de richtlijnen van 

Grootstedenbeleid, zodat er tussen alle bemiddelaars van de verschillende gerechtelijke 

arrondissementen in België een zeker uniformiteit wordt gegarandeerd. 

 

Anderzijds werden er inhoudelijke wijzigingen aangebracht: 

 Er zal een in de toekomst een meerkost doorgerekend worden aan de 

verschillende gemeenten binnen het gerechtelijk arrondissement Gent, die 

eenzelfde samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met de stad Gent om 

een beroep te doen op de door de federale regering gefinancierde bemiddelaar. 

Aangezien echter bleek dat de forfaitaire toelage van de federale staat 

onvoldoende werd om zowel de integrale loonkost als de werkingskosten van de 

bemiddelaar te betalen zal er bijgevolg een forfaitair bedrag van € 25 per dossier 

doorgerekend worden, maar dit slechts voor de dossiers waarin beide partijen 

toestemmen om in te gaan op de bemiddelingsprocedure.  Voor de 

bemiddelingsdossiers waarin één van de betrokken partijen niet wenst in te gaan 

op het bemiddelingsaanbod, wordt het forfait niet aangerekend. 

 De bemiddelaar verbindt er zich toe om na afloop van de subsidiëringsperiode en 

ten laatste tegen het einde van het jaar een overzicht te maken van het aantal 

behandelde dossiers waarin het forfait zoals hiervoor bepaald, zal aangerekend 

worden. Dit bedrag zal door de stad Gent gefactureerd worden aan de betrokken 

gemeente. 



 De stad Gent sluit een verzekering af aangaande de burgerlijke aansprakelijkheid 

en tegen lichamelijke ongevallen bij vrijwillige herstelprestaties van de 

overtreder in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. De 

bijdrage voor deze verzekering wordt mee verrekend in het forfaitair bedrag van 

€ 25 per dossier. 

 De betrokken overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd. De stad Gent kan de 

overeenkomst stopzetten wanneer de federale toelage wordt stopgezet of 

wanneer deze wordt gewijzigd. De betrokken gemeente en de stad Gent kunnen 

het akkoord opzeggen mits een aangetekend opzeggingsbrief, minstens 3 

maanden voor het einde van de jaarlijkse subsidiëringsperiode of binnen een 

periode van 3 maanden na de kennisgeving van een verlaging van de federale 

subsidiëringregeling. 

7. Algemeen bestuur- Leveren en plaatsen van akoestische panelen 

raadzaal: goedkeuring. 
Met het oog op een verbetering van het comfort tijdens diverse vergaderingen in de 

gemeenteraadzaal, wordt voorgesteld akoestische panelen te plaatsen op het plafond. De 

kostprijs wordt  geraamd op € 20.000 excl. btw. De financiering wordt voorzien in het budget 

2015. Ook de uitvoering is voorzien in 2015, na einde van de geplande tentoonstelling 

(januari). 

 

8. Algemeen bestuur – Renovatie pastorie Deurle – dakwerken en 

branddetectie: goedkeuring. 
De dakwerken betreffen de zijkanten van een dakkapel en de vervanging van goten; raming: € 1.750 excl. 

btw. 

De branddetectie is een gevolg van een advies van de brandweer; raming: € 2.250 excl. btw. 

 

9. Grondgebiedzaken – Kosteloze verwerving grond Moeistraat: 

goedkeuring. 
Het betreft de kosteloze afstand van een strookje grond met een oppervlakte van 30,55 m² ter 

hoogte van Moeistraat 56 naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning  

dd. 31 december 2013. 

 

10. Grondgebiedzaken – Kosteloze verwerving grond Leieriggestraat: 

goedkeuring. 
Het betreft de kosteloze afstand van een strookje grond met een oppervlakte van 115 m² in de 

Leieriggestraat aan de hoek met de Mortelputstraat naar aanleiding van een 

verkavelingswijziging door het college goedgekeurd op 4 juli 2014.  

 

11. Grondgebiedzaken - Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de 

Grote Moortel – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Het betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel over een lengte van +/- 320 meter. 

De DWA-riool wordt via een pompstation aangesloten aan de Aquafin-collector. 

De RWA-riool wordt via een grachtenstelsel afgevoerd langsheen de Brakelmeersstraat. De 

bestaande langsgrachten langs het tracé worden integraal behouden en geherprofileerd. 

Het rioleringsstelsel wordt aangelegd onder het bestaande wegdek. De wegverharding wordt 

aangelegd in KWS-verharding over een breedte van 4 meter en afgeboord met een ter plaats 

gestorte straatgoot. 



De kostprijs van de werken bedraagt € 438.535,10 incl. btw, als volgt verdeeld: 

- Deel TMVW: € 310.996,47 

- Deel gemeente: €79.832,25 + € 16.764,77 btw = € 96.597,02 

- Deel afkoppelingsstudies: € 29.190,20 + € 1.751,41 btw = € 30.941,61 

 

12. Grondgebiedzaken – Ondergronds brengen bovengrondse leidingen 

Oude Vierschaarstraat: goedkeuring. 
Naar aanleiding van de geplande rioleringswerken in de Oude Vierschaarstraat wordt 

voorgesteld de bovengrondse leidingen ondergronds te brengen. 

De kostprijs wordt geraamd op € 74.756,18. De keuze voor OV-masten zal later bepaald 

worden in functie van de resultaten van het op t emaken masterplan. 

 

13. Grondgebiedzaken - Aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer – N437 (Pontstraat – Klapstraat): goedkeuring. 
In de Klapstraat gedt een algemene snelheidsbeperking van 70 km/u, behalve ter hoogte van 

de kruising met de Mortelstraat waar 50 km/u geldt (GR-besluit 21/11/2011). 

Omdat zich in de bocht dichter bij de spoorweg regelmatig verkeersongevallen voordoen, met 

belangrijke materiële schade aan o.m. een woning, en omdat de Klapstraat tussen rotonde en 

Klapstraat vrij dicht bewoond is, wordt voorgesteld om over dit deel volledig een 

snelheidsregime van 50 km/u in te voeren. 

In de Pontstraat gelden momenteel 4 snelheidsregimes (70, 60, 50 en 40 km/u). 

Omdat de Pontstraat een vrij smal en bochtig tracé kent, en omwille van de duidelijkheid, 

wordt voorgesteld het aantal snelheidsregimes te beperken tot twee, nl. 40 km/u tussen 

Dorpsstraat en Ph. de Denterghemlaan, en 50 km/u op de andere delen. 

 

14. Grondgebiedzaken – Interventiecontract straatbomen – goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Het voorstel heeft tot doel om snel en adequaat te kunnen inspelen op gevaarlijke situaties 

wanneer het eigen personeel daar niet kan voor instaan. Het bestek bevat twee percelen, nl.  

- interventiecontract verwijderen gevaarlijke bomen en takken: heeft uitsluitend 

betrekking op werken die noodzakelijk zijn om de openbare veiligheid te garanderen. 

Enkel situaties die een onmiddellijk gevaar betekenen komen in aanmerking; raming: 

€ 23.550,00 excl. Btw per jaar; 

- interventiecontract frezen wortelstronken: het betreft het frezen van wortelstronken tot 

een diepte van 30 cm onder het maaiveld; het gaat steeds over kleine hoeveelheden die 

geen deel uitmaken van een totaalproject, bv. naar aanleiding van wegeniswerken; 

raming: € 5.280 excl. btw. 

 

15. Welzijn – Kinderopvanginitiatief Zazou – Huurovereenkomst pand 

Klapstraat 5: goedkeuring. 
Met het oog op de verhuis van het kinderopvanginitiatief Zazou naar het pand Klapstraat 5 

wordt een huurovereenkomst voor het pand ter goedkeuring voorgelegd. Deze overeenkomst 

vervangt het huurcontract (school Twee Dreven) dat in de gemeenteraadszitting van 4 

september 2007 werd goedgekeurd. 

Het pand biedt, op basis van de geldende normen, de mogelijkheid om uit te breiden van 14 

naar 18 kinderen. Dat betekent ook dat een derde onthaalouder kan ingeschakeld worden. 

De bijdrage van de onthaalouders bedraagt € 120/ouder. 

 



16. Welzijn - OCMW – Wijziging 2 budget 2013: kennisname. 
Het betreft een zuivere technische operatie. Bij de opmaak van de rekening 2013 is gebleken 

dat de reserve van het pensioenfonds voor mandatarissen ook moet opgenomen worden in het 

gecumuleerd budgettair resultaat. Tegelijkertijd moet dze reserve apart gehouden worden als 

bestemd geld. 

De wijziging bestaat er uit dat het gecumuleerd budgettair resultaat aangepast wordt naar € 

695.603,63 (i.p.v.471.151,89) en het bestemd geld voor exploitatie naar € 227.233,01 (i.p.v. € 

0,00) 

 

17. Welzijn - OCMW – Rekening 2013: kennisname. 
Overeenkomstig artikel 89 § 2 van de OCMW-wet wordt de OCMW jaarrekening 2013 ter 

kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.  

De liquiditeitenrekening kan als volgt samengevat worden: 

I. Exploitatiebudget (B-A):       133.265,87 

A. Uitgaven:     1.421.656,57 

B. Ontvangsten:     1.554.922,44 

II. Investeringsbudget (B-A):         10.792,37 

A. Uitgaven:                   0,00 

B. Ontvangsten:          10.792,37 

III. Andere (B-A):       - 148.309,33 

A. Afl fin. schulden:       148.309,33 

B. Ontvangsten:                   0,00 

IV. Budgettair resultaat boekj. (I+II+III):        - 4.251,09 

V. Gecumuleerd budgettair. resultaat vorige boekj.:    688.061,07 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V):     683.809,98 

VII. Bestemde gelden (toestand 31/12):     279.853,52 

VIII. VIII Resultaat op kasbasis (VI-VII):     403.956,46 

 

18. Welzijn – De Volkshaard cvba – project Priesterage – achterstallige 

betaling facturatie voor niet-realisatie: goedkeuring. 
Tijdens de vorige beleidsperiode ging het toenmalige college akkoord om het aantal geplande 

sociale woningen te bouwen door De Volkshaard bvba op de site Priesterage I te reduceren 

van 21 naar 17 en met de daarmee gepaard gaande kosten geraamd op € 138.627,64 (besluit 

CBS 29/06/2009). 

Op 25 juni 2012 verleende het toenmalige college een gunstig advies aan het OCMW 

raadsbesluit van 25 juni 2012 m.b.t. de principiële verkoop van de site Priesterage II aan de 

Volkshaard cvba en ‘beslissing’ toekomst. In artikel 2 van dit OCMW-raadsbesluit staat 

gestipuleerd dat in onderling overleg een architect wordt aangesteld om een architecturaal 

concept uit te werken, vooraleer een definitieve verkoop kan plaats hebben. De kostprijs 

ereloon Priestrerage II bedraagt € 29.223,54. 

 

19. Vrije Tijd – Herstellingswerken dak Cultureel Centrum “Zomernest”: 

goedkeuring. 
Om verdere waterinfiltratie te voorkomen zijn dringende herstellingswerken aan het dak van 

het cultureel centrum in de Kwakstraat nodig. De kostprijs wordt geraamd op € 7.500 exl. 

btw. 

 



20. Vrije tijd – Reglement gebruik gelagzaal gemeentelijke sporthal: 

goedkeuring. 
In de gemeenteraadszitting van 16 december 2013 werd het retributiereglement op de 

dienstverlening in de gemeentelijke sporthal goedgekeurd. Er is evenwel behoefte om het 

gebruik van de gelagzaal van de sporthal nader te regelen. De werkgroep infrastructuur 

(opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2014) werkte een reglement uit dat voor 

goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Zie ontwerp raadsbesluit. 

Belangrijk element in dit reglement is een commissie op de omzet voor gemeentelijke 

verenigingen gedurende de duur van de activiteit, mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden 

(zie artikel 6 van het reglement). 

 

21. Vrije tijd – Afsprakennota Gemeentelijke Sportraad: goedkeuring. 
Tijdens het overleg met de adviesraden over het beleidsplan 2014-2019 en het plan 2014 was 

afgesproken dat een afsprakennota zou worden gemaakt met de respectieve adviesraden. Deze 

actie werd ook opgenomen in het beleidsplan 2014 – 2019, nl. “ACT 041de gemeente maakt 

afsprakennota’s met de verschillende adviesraden en volgt deze verder op”. 

Aan deze raden werd een tekst overgemaakt die als basis kon dienen voor verdere bespreking. 

Dit heeft voor de Gemeentelijke Sportraad geleid tot een definitieve tekst die thans ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

 

22. Vrije tijd –Samenwerkingsovereenkomst gemeente - GRC: 

goedkeuring. 
Tijdens het overleg met de adviesraden over het beleidsplan 2014-2019 en het plan 2014 was 

afgesproken dat een afsprakennota zou worden gemaakt met de respectieve adviesraden. Deze 

actie werd ook opgenomen in het beleidsplan 2014 – 2019, nl. “ACT 041de gemeente maakt 

afsprakennota’s met de verschillende adviesraden en volgt deze verder op”.  

Aan deze raden werd een tekst overgemaakt die als basis kon dienen voor verdere bespreking. 

Dit heeft voor de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid geleid tot een definitieve tekst die 

thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De GRC spreekt wel over een 

‘samenwerkingsovereenkomst gemeente – GRC”. 

 

23. Vrije tijd – Vzw Toerisme Leiestreek: aanstelling vertegenwoordiger en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 

voordracht lid raad van bestuur. 
Naar aanleiding van een recente statutenwijziging vraagt de vzw een vertegenwoordiger en 

een plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw aan te 

stellen. 

 


