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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2022.
Aanwezig:

François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer,
Gunther Buggenhout, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Ann Doran,
Guido Van Herreweghe, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Werner Jansegers,
Els Lambrecht, Mike Torck, Reinoud Van Stappen, Gunther Van Haut,
Jordi Stallaert, Terence François, Carin Meert, Kurt Guns: Raadsleden;
Peter Huyck: Voorzitter;
Luc Vermeir: Algemeen directeur
Verontschuldigd: Nele Bosman, Christoph De Backer: Raadsleden;
Freya Saeys: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
De zitting wordt geopend om 20.03 uur.
AGENDA
OPENBARE VERGADERING

Bespreekpunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 23 februari 2022.
Intercommunale DDS. Vervanging vertegenwoordiger raad van bestuur.
Provinciaal raadgevend comité Oost-Vlaanderen. Toetreding Lierde tot
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Aktename en advies.
Tweede pensioenpijler. Goedkeuring toetreding tot OFP PROLOCUS en aanstelling van
een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering.
Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone. Vaststelling.
Retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten voor het parkeren in de
blauwe zone. Vaststelling.
Gezamenlijk organogram gemeente en OCMW. Goedkeuring aanpassingen.
Ontwikkelen nieuwe huisstijl voor het lokaal bestuur Lebbeke. Goedkeuring
lastvoorwaarden, wijze van gunnen en raming.
Aankoop volwassen boeken, jeugdboeken en strips voor de bibliotheek. Goedkeuring
bestek, lastvoorwaarden en raming.
Goedkeuring van de akten tot kosteloze grondinneming 2022 - deel 2

Agendapunt fractie Vlaams Belang
11. Voorstel het presentiegeld van deze raadszitting af te staan ten voordele van de
oorlogsslachtoffers in Oekraïne.
Toegevoegd agendapunt raadslid François Willems namens de fractie Open VLD
12.
Gratis leveren en plaatsen van kabelgoten bij eigenaars van een elektrische of
hybride wagen die niet beschikken over een oprit of garage en zodoende gebruik
moeten maken van het openbaar domein om hun voertuig op te laden.
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AGENDA
OPENBARE VERGADERING

Bespreekpunten
1.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 23 februari 2022.

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 23 februari 2022 worden met
algemeen akkoord goedgekeurd.
2.

Intercommunale DDS. Vervanging vertegenwoordiger raad van bestuur.

De gemeenteraad
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 41 en Deel 3, Titel 3 – de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het schrijven d.d. 25.02.2019 van de intercommunale DDS Bevrijdingslaan 201,
9200 Dendermonde waarin wordt meegedeeld dat onze gemeente volgens de statuten van
DDS recht heeft op een mandaat van bestuurder;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2019 waarin Karel Uyttersprot wordt
aangesteld als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van DDS;
Gelet op het schrijven van 27 februari 2022 waarmee Karel Uyttersprot zijn ontslag aanbiedt
als lid van de raad van bestuur van DDS;
Gelet op de voordracht van schepen Raf De Wolf als vervanger van Karel Uyttersprot in de
raad van bestuur van DDS;
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens de gemeenteraadscommissie van 28.03.2022;
BESLUIT:
Met 20 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, Raf De Wolf,
Goedele Uyttersprot, Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten,
Reinout De Mol, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Werner Jansegers, Els Lambrecht,
Mike Torck, Gunther Van Haut, Jordi Stallaert, Terence François, Carin Meert, Kurt Guns) en
2 neen-stemmen (Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – Karel Uyttersprot wordt vervangen door schepen Raf De Wolf als lid van de raad
van bestuur van DDS.
Artikel 2 - Indien de gemeenteraad dit niet herroept, blijft het besluit geldig tot de
eerstvolgende algemene hernieuwing van de gemeenteraad.
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Artikel 3 – Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde, aan schepen Raf De Wolf
en aan beleidsadviseur Ann Seymoens.

3.

Provinciaal raadgevend comité Oost-Vlaanderen. Toetreding Lierde tot
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Aktename en advies.

De gemeenteraad
Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid de artikelen
14 en 15;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 14 van de Wet, de Koning de territoriale
afbakening van de zones bepaalt, op voorstel van het provinciaal raadgevend comité van de
zones, na overleg in de Ministerraad;
Overwegende dat dit provinciaal raadgevend comité van de zones is samengesteld uit alle
burgemeesters van de provincie en wordt voorgezeten door de gouverneur;
Dat dit comité het advies inwint van de autoriteiten van de verschillende gemeenten van de
provincie en op basis hiervan een advies aan de Koning formuleert;
Gelet op het arrest van de Raad van State van 23 september 2011 (n°215.302) waaruit blijkt
dat voorafgaand aan het provinciaal raadgevend comité de betrokken gemeenteraden
hierover dienen te beraadslagen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 maart 2008 (gewijzigd bij Koninklijk Besluit van
18 januari 2018);
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2022 waarbij de gemeente Lierde de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 28.03.2022;
Overwegende dat de gemeenteraad wel de bedenking maakt dat het overstappen naar een
andere hulpverleningszone tijdens een legislatuur implicaties kan hebben op de
meerjarenplanning van de betrokken gemeenten;
BESLUIT:
Met 20 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, Raf De Wolf,
Goedele Uyttersprot, Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten,
Reinout De Mol, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Werner Jansegers, Els Lambrecht,
Mike Torck, Gunther Van Haut, Jordi Stallaert, Terence François, Carin Meert, Kurt Guns) en
2 onthoudingen (Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
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Artikel 1 – Akte te nemen van de intentieverklaring van de gemeente Lierde om toe te
treden tot de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
Artikel 2 - Dit voorstel gunstig te adviseren en de burgemeester te mandateren om hierover
te stemmen in het Provinciaal Raadgevend Comité van Oost-Vlaanderen.
Artikel 3 - Afschrift van dit voorstel wordt voor verder gevolg overgemaakt aan
burgemeester Jan Vanderstraeten en beleidsadviseur Ann Seymoens.

4.

Tweede pensioenpijler. Goedkeuring toetreding tot OFP PROLOCUS en aanstelling
van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering.

De Gemeenteraad
Juridische grondslag
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het voorstel om in het kader van de tweede pensioenpijler voor de contractuele
personeelsleden toe te treden tot OFP Prolocus;
Motivatie
Overwegende dat het bestuur de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en
contractueel personeel wil verkleinen; dat het bijgevolg voorziet in een tweede
pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel;
Overwegende dat het bestuur was aangesloten bij de groepsverzekering die na bemiddeling
van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance; dat deze verzekeraars in
juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 hebben
opgezegd;
Overwegende dat het bestuur voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze
heeft tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een
verzekeraar en anderzijds het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening
(pensioenfonds);
Overwegende dat, na onderhandelingen met de VVSG, OFP PROVANT werd omgevormd tot
OFP PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) met
ondernemingsnummer 0809.537 155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van
het Vlaamse Gewest kunnen toetreden;
Overwegende dat men door de toetreding bij een IBP meer betrokken is bij het beheer van
zijn pensioenfinanciering; dat in tegenstelling tot een groepsverzekering het bestuur een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS afvaardigt en naast
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controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om – indien nodig - punten op de agenda
van de algemene vergadering te zetten;
Overwegende dat in tegenstelling tot een groepsverzekering een IBP geen winsten ten
voordele van de organisatie zelf nastreeft;
Overwegende dat een IBP ruime beleggingsmogelijkheden heeft, zodat een ruimer
rendement mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt;
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht
vermits aan de voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn; dat het bestuur
immers ten eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt, toezicht uitoefent op
OFP PROLOCUS zoals op haar eigen diensten; dat ten tweede meer dan 80% van de
activiteiten van de OFP PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen
door de controlerende overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale
en provinciale besturen; dat er ten derde geen directe participatie van privékapitaal is in de
OFP PROLOCUS en dat ten vierde OFP PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op
de overheidsopdrachten;
Overwegende dat OFP PROLOCUS, in het verlengde van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar zal inzetten op het duurzaam karakter van zijn
beleggingen;
Overwegende dat het aanbod van OFP PROLOCUS, net zoals de groepsverzekering die tot
eind 2021 werd aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen
vereist, voorziet in een overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage; dat het
dus mogelijk is om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de
berekening van het wettelijke pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het
verschil tussen een statutair pensioen en een wettelijk pensioen verder te verkleinen;
Overwegende dat er drie soorten pensioenplannen bestaan (defined benefit of vaste
prestaties, cash balance en defined contribution of vaste bijdragen); dat de voorgestelde
formule een vastebijdragenplan is; dat in dit plan de werkgever belooft een bepaalde
bijdrage (een bijdrage uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ onderworpen
brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement; dat de behaalde rendementen worden
toegekend conform het kaderreglement;
Overwegende dat het bestuur de vastgestelde bijdrage minimum moet betalen; dat
wanneer het wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, het bestuur bijkomende
bijdragen zal moeten betalen; dat in elk geval voor de aangeslotenen het wettelijk minimum
rendement (momenteel 1,75% voor actieve aangeslotenen (aangeslotene in dienst van het
bestuur), 0% voor passieve aangeslotenen (aangeslotene die het bestuur verlaten heeft en
zijn pensioenreserves in OFP PROLOCUS heeft laten staan) ) moet behaald worden;
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Overwegende dat het bestuur als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de
middelen nodig voor de pensioentoezegging, voorziet in een extra prefinanciering van 5 %
om zo de kans op het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen; deze prefinanciering
blijft ter beschikking van het bestuur ter financiering van latere bijdragen;
Overwegende dat het bestuur met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft
(gemeente, AGB’s en OCMW) een MIPS-Groep kan vormen; dat binnen een MIPS-groep
interne mobiliteit is voor het personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de
pensioentoezegging van het personeelslid; dat er binnen een MIPS-groep een onderlinge
solidariteit speelt;
Overwegende dat de kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 forfaitair
worden vastgelegd op 1000 euro per jaar per werkgever en 10 euro per jaar per
aangeslotene en dat deze bedragen jaarlijks worden geïndexeerd tot en met 2024;
Overwegende dat nadien een meer stabiel systeem van kostenvergoeding zal worden
uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal
aangesloten besturen en medewerkers anderzijds;
Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en
specifiek luik VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek
luik VVSG), het Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte;
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité C1;
Overwegende dat in de nodige kredieten voorzien is in de meerjarenplanning;
Overwegende dat verder de intentie geuit werd om met OCMW Lebbeke een MIPS-groep te
vormen om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden entiteiten te bevorderen;
Overwegende dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de
kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden door de RSZ en
daarna doorgestort worden aan OFP PROLOCUS;
Overwegende het advies van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2022
om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde
modaliteiten qua pensioentoezegging;
Overwegende dat voormelde advies van het college van burgemeester en schepenen van
7 maart 2022 en voormelde documenten in het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité d.d. 09/03/2022 en d.d. 29/03/2022 besproken werden; dat deze bespreking
leidde tot een niet bindend advies;
Overwegende dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het bestuur te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS;
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Overwegende dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS moet meegedeeld
worden en dat de algemene vergadering van OFP PROLOCUS de kandidatuur moet
goedkeuren;
Gelet op de voordrachten van burgemeester Jan Vanderstraeten als effectief
vertegenwoordiger en schepen Goedele De Cock als plaatsvervanger;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 28 maart 2022;
Besluit
Met algemeen akkoord.
Art. 1 - De gemeenteraad neemt kennis van en stemt in met
 de beheersovereenkomst en het financieringsplan ( algemeen luik en luik VVSG) via
de toetredingsakte van OFP PROLOCUS;
 Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement:
- percentage basistoezegging: 3%
- start toezegging: 01/01/2022
- geen bijzondere toezegging
- geen inhaaltoezegging
- geen step-rate
- MIPS-groep: samen met OCMW Lebbeke.
De gemeenteraad neemt kennis van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP)
(algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.
Art. 2 - De gemeenteraad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP
PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot
aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS.
Art. 3 - De gemeenteraad stemt in met het feit dat de door het financieringsplan
verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen
worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.
Art. 4 - De gemeenteraad beslist dat de pensioentoezegging 3% van het pensioengevend
loon bedraagt.
Art. 5 - De gemeenteraad beslist om samen met OCMW Lebbeke een zogenaamde MIPSgroep te vormen.
Art. 6 - De gemeenteraad beslist om de heer Jan Vanderstraeten af te vaardigen als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. Mevrouw Goedele De
Cock wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien hij niet aanwezig kan zijn.
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Art. 7 - De voorzitter van de gemeenteraad en de algemene directeur worden gemachtigd
om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde
beslissingen.
Art. 8 - Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst, de
stafdienst, de juridische dienst, de financiële dienst, burgemeester Jan Vanderstraeten en
aan schepen Goedele de Cock.

5.

Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone. Vaststelling.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het KB van 9 januari 2007 tot wijziging van het KB 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 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke
parkeerkaart;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen
met een handicap;
Gelet op artikelen 10/1 tot en met 10/3 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget in evenwicht
te houden;
Gelet op de beraadslagingen van het college van burgemeester en schepenen van 18 oktober
2021 en 8 november 2021;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de
gemeente aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
Overwegende dat het gepast is dat deze kosten gedragen worden door de gebruikers van deze
dienst;
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Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 28.03.2022;
BESLUIT:
Met 16 ja-stemmen (Maria Van Keer, Gunther Buggenhout, Raf De Wolf,
Goedele Uyttersprot, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten,
Reinout De Mol, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Els Lambrecht, Mike Torck,
Reinoud Van Stappen, Gunther Van Haut, Carin Meert, Kurt Guns) en 6 onthoudingen
(François Willems, Ronny Heuvinck, Ann Doran, Werner Jansegers, Jordi Stallaert,
Terence François).
Artikel 1 –De gemeenteraad stelt het belastingreglement op het parkeren in de blauwe zone
vast.
Artikel 2 - Het reglement in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3 - De gemeenteraad heft het reglement ‘Belasting op het parkeren in de blauwe
zone’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2019, op vanaf 1 mei 2022.
Artikel 4 - Een afschrift van dit reglement wordt bezorgd aan de financiële dienst, aan de
algemeen directeur Luc Vermeir, aan beleidsadviseur Ann Seymoens, aan de dienst
gemeenschapswachten, aan de GAS-ambtenaar en aan juriste Marianne De Munck.

6.

Retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten voor het parkeren in de
blauwe zone. Vaststelling.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 173, Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het KB van 9 januari 2007 tot wijziging van het KB 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 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke
parkeerkaart;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget in evenwicht
te houden;
Gelet op de beraadslagingen van het college van burgemeester en schepenen van 18 oktober
2021 en 8 november 2021;
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Overwegende dat de verhoging van de parkeermogelijkheden ook nieuwe mogelijkheden
vereist voor de controle op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de
gemeente aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 28.03.2022;
BESLUIT:
Met 14 ja-stemmen (Maria Van Keer, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot,
Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Reinout De Mol, Goedele De Cock,
Charlotte De Smet, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut, Carin Meert, Kurt Guns)
en 2 neen-stemmen (Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen) en 6 onthoudingen
(François Willems, Ronny Heuvinck, Ann Doran, Werner Jansegers, Jordi Stallaert,
Terence François).
Artikel 1 – De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de afgifte van
bewonerskaarten voor het parkeren in de blauwe zone vast.
Artikel 2 - Het reglement in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3 - De gemeenteraad heft het reglement ‘retributie op de afgifte van
bewonerskaarten voor het parkeren in de blauwe zone’, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad op 18 december 2019, op vanaf 01.05.2022.
Artikel 4- Een afschrift van dit reglement wordt bezorgd aan de financiële dienst, aan de
algemeen directeur Luc Vermeir, aan beleidsadviseur Ann Seymoens, aan de dienst
gemeenschapswachten, aan de GAS-ambtenaar en aan juriste Marianne De Munck.

7.

Gezamenlijk organogram gemeente en OCMW: aanpassingen.

De gemeenteraad
Gelet op art. 161 van het decreet d.d. 22.12.2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van de gemeenteraad om het organogram vast te stellen;
Gelet op de wet d.d. 19.12.1974 betreffende de regeling van de betrekkingen tussen
de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 07.12.2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel;
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Gelet op het gezamenlijk organogram van het gemeente- en OCMW-personeel
vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad en de OCMW-raad d.d. 29.05.2019, en
latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07.03.2022
houdende het voorstel tot aanpassing van het gezamenlijk organogram van het
gemeente- en OCMW-personeel;
Gelet op de nota van het managementteam m.b.t. de organisatiedoorlichting waarbij
een aantal wijzigingen aan het organogram worden voorgesteld;
Gelet op de voorgestelde wijzigingen aan het gezamenlijk organogram gemeente –
OCMW;
Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad en de OCMW-raad d.d. 29.05.2019 het
gezamenlijk organogram van het gemeente- en OCMW-personeel werd vastgesteld;
Overwegende dat bij beslissingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad d.d. 29.01.2020,
19.02.2020 en 27.10.2021 reeds enkele wijzigingen aan het gezamenlijk organogram werden
gemaakt;
Overwegende dat volgende wijzigingen aan het gezamenlijk organogram worden
voorgesteld:
1) Dienst Burger en Welzijn
 Woonzorgcentrum
o Wijziging functietitel referentieverpleegkundige zorgkwaliteit en palliatieve zorg naar
referentiepersoon zorgkwaliteit en vroegtijdige zorgplanning.
o Toevoeging medewerkers afwas aan keukenpersoneel in plaats van aan het
cleanteam (herverdeling – aantallen blijven dezelfde):
 8 medewerkers onderhoud (i.p.v. 10)
 4 medewerker keuken (i.p.v. 2)
2) Dienst omgeving
 Ruimtelijke ordening
o + 1 VTE stedenbouwkundig adviseur B1-B3 – contractueel
 Technische dienst/openbare werken
o + 1 VTE beheerder gebouwen en technische installaties B1-B3 – contractueel
o + 1 VTE ploegbaas D4-D5 – contractueel
o – 1 VTE technisch assistent D1-D3 – contractueel
3) Dienst financiën
o + 1 VTE deskundige financiën B1-B3 – contractueel
o – 2 VTE administratief medewerker C1-C3 – contractueel
4) Dienst ICT
o

+ 1 VTE medewerker ICT B1-B3 – contractueel
(aanwerven via OCMW om subsidies sociale maribel te vrijwaren)
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5) Aanduiden leden managementteam:
o Algemeen directeur
o Financieel directeur
o Adjunct-financieel directeur
o Afdelingshoofd burger en welzijn A4a-A4b
o Afdelingshoofd omgeving A4a-A4b
o Beurtrol voor de diensthoofden van de dienst vrije tijd en ontwikkeling
 Sportfunctionaris C4-C5
 Bibliothecaris A1a-A3a
 Diensthoofd cultuur A1a-A3a
o Beleidsadviseur gemeente A1a-A3a
o Beleidsadviseur OCMW A1a-A3a
o Diensthoofd personeel en organisatie A1a-A3a;

Overwegende dat de extra kostprijs voor deze aanpassingen op 148.609 euro wordt
geraamd;
Gelet op het akkoord van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité in zitting
d.d. 09.03.2022;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 28.03.2022;
Het visum werd door de financieel directeur Visum zal ter aanvulling voorgelegd worden.
Besluit
Met 16 ja-stemmen (Maria Van Keer, Gunther Buggenhout, Raf De Wolf,
Goedele Uyttersprot, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten,
Reinout De Mol, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Els Lambrecht, Mike Torck,
Reinoud Van Stappen, Gunther Van Haut, Carin Meert, Kurt Guns) en 6 onthoudingen
(François Willems, Ronny Heuvinck, Ann Doran, Werner Jansegers, Jordi Stallaert,
Terence François).
Artikel 1 – De gemeenteraad keurt de voorgestelde wijzigingen aan het organogram goed en
stelt het organogram vast als in bijlage.
Artikel 2 - Afschrift van huidige beslissing wordt aan de personeelsdienst en aan de
financiële dienst overgemaakt.
Raadslid Freya Saeys voegt zich bij de vergadering te 20.40u.
8.

Ontwikkelen nieuwe huisstijl voor het lokaal bestuur Lebbeke. Goedkeuring
lastvoorwaarden, wijze van gunnen en raming.

De gemeenteraad
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en
41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet) en
artikel 57, en inzonderheid de artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de
opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2022
betreffende de principiële goedkeuring van de opdracht “Ontwikkeling huisstijl voor het
lokaal bestuur Lebbeke” tegen een initieel geraamd bedrag van € 36.300,00 incl. btw;
Overwegende dat de huidige huisstijl dateert van lang geleden en een vernieuwing zich
opdringt. Niet alleen voor een verfrissing van het logo en bijhorende promotiematerialen,
ook omdat de huidige huisstijl in onbruik is geraakt en heel wat diensten soloslim spelen qua
stijl. Daarnaast is het OCMW ook sinds enkele jaren geïntegreerd in het gemeentebestuur,
maar behouden beiden entiteiten nog steeds hun eigen gebruiken en stijlen. Die
verschillende stijlen zouden we graag onder éénzelfde huisstijl herbergen. De samensmelting
van beide organisaties hoeft niet de nadruk te zijn van de huisstijl, maar is wel een belangrijk
onderdeel ervan. Deze opdracht gaat immers verder dan enkel het fusioneren en rebranden
van de verschillende organisaties. Met deze opdracht willen we ook onze identiteit en ons
imago naar de burger toe gaan bepalen. We willen af van het oude imago en een nieuwe
menselijke, professionele en moderne organisatie naar buiten brengen;
Onze gemeente heeft dus nood aan een nieuwe en moderne visuele identiteit die past bij
het imago dat ze wil uitstralen. Een nieuw hedendaags logo is de perfecte remedie om de
huisstijlmoeheid te bestrijden en iedereen onder dezelfde vlag te laten varen. Het is ook de
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bedoeling dat het OCMW en het AGB onder diezelfde vlag varen. Onze voorkeur gaat daarbij
uit naar één hoofdlogo en meerdere sublogo’s;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 30.000,00 excl. btw of
€ 36.300,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij Gemeente Lebbeke
optreedt in naam van OCMW Lebbeke en Autonoom Gemeentebedrijf bij de gunning van de
opdracht;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2020-2025, actieplan 7 - We
streven ernaar dat informatie voor al onze klanten zo toegankelijk mogelijk is, actie 29,
Ontwikkelling en implementatie nieuwe huisstijl. (AR 2410000 – BI 011902);
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 28.03.2022;
Besluit:
Met 16 ja-stemmen (Maria Van Keer, Gunther Buggenhout, Raf De Wolf,
Goedele Uyttersprot, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten,
Reinout De Mol, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Els Lambrecht, Mike Torck,
Reinoud Van Stappen, Gunther Van Haut, Carin Meert, Kurt Guns) en 7 neen-stemmen
(François Willems, Ronny Heuvinck, Ann Doran, Freya Saeys, Werner Jansegers,
Jordi Stallaert, Terence François).
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2022085 en de raming voor
de opdracht “Ontwikkeling huisstijl voor het lokaal bestuur Lebbeke”, opgesteld door
Gemeente Lebbeke. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 30.000,00 excl. btw of € 36.300,00 incl. 21% btw.
Artikel 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2020-2025, actieplan 7 - We streven
ernaar dat informatie voor al onze klanten zo toegankelijk mogelijk is, actie 29, Ontwikkelling
en implementatie nieuwe huisstijl. (AR 2410000 – BI 011902).
Artikel 5 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere
uitvoering van dit besluit.
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Artikel 6 - Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Elke Heuvinck,
communicatieverantwoordelijke, Ann Seymoens, beleidsadviseur, Marianne De Munck,
juriste en aan de financiële dienst.

9.

Aankoop volwassen boeken, jeugdboeken en strips voor de bibliotheek.
Goedkeuring bestek, lastvoorwaarden en raming.

De gemeenteraad
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en
41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet) en
artikel 57 en artikel 43;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2022
betreffende de principiële goedkeuring van de opdracht “Aankoop volwassen boeken,
jeugdboeken en strips” tegen een initieel geraamd bedrag van € 116.670,00 incl. btw;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2021083 werd
opgesteld door Gemeente Lebbeke;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Perceel 1 (Volwassenboeken), raming: € 18.867,92 excl. btw of € 20.000,00 incl. 6% btw;
* Verlenging 1 (Volwassenboeken), raming: € 14.150,94 excl. btw of € 15.000,00 incl. 6%
btw;
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* Verlenging 2 (Volwassenboeken), raming: € 14.150,94 excl. btw of € 15.000,00 incl. 6%
btw;
* Perceel 2 (Jeugdboeken), raming: € 18.867,92 excl. btw of € 20.000,00 incl. 6% btw;
* Verlenging 1 (Jeugdboeken), raming: € 14.150,94 excl. btw of € 15.000,00 incl. 6% btw;
* Verlenging 2 (Jeugdboeken), raming: € 14.150,94 excl. btw of € 15.000,00 incl. 6% btw;
* Perceel 3 (Strips), raming: € 6.292,45 excl. btw of € 6.670,00 incl. 6% btw;
* Verlenging 1 (Strips), raming: € 4.716,98 excl. btw of € 5.000,00 incl. 6% btw;
* Verlenging 2 (Strips), raming: € 4.716,98 excl. btw of € 5.000,00 incl. 6% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 110.066,01
excl. btw of € 116.670,00 incl. 6% btw;
Overwegende dat percelen 1, 2 en 3 worden afgesloten voor een duur van 16 maanden;
Overwegende dat de verleningen van percelen 1, 2 en 3 worden afgesloten voor een duur
van 12 maanden;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht
niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht is voorzien op algemene rekening 6030004
(kosten uitleenmaterialen) bij beleidsitem 070300 (openbare bibliotheken);
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraaadscommissie
van 28.03.2022;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021083 en de raming voor
de opdracht “Aankoop volwassen boeken, jeugdboeken en strips”, opgesteld door
Gemeente Lebbeke. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 110.066,01 excl. btw of € 116.670,00 incl. 6% btw.
Artikel 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien op algemene rekening 6030004 (kosten
uitleenmaterialen) bij beleidsitem 070300 (openbare bibliotheken).
Artikel 4 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere
uitvoering van dit besluit.
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Artikel 5 - Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Jeroen
Bosman, financieel directeur, aan Marianne De Munck, juriste en An Heirbaut, bibliothecaris.

10.

Goedkeuring van de akten tot kosteloze grondinneming 2022 - deel 2.

De Gemeenteraad
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, meer bepaald Artikel 4.2.20 §1;
Overwegende dat de eigenaars vermeld op de bijgaande tabel een omgevingsvergunning
aangevraagd hebben;
Overwegende dat als last bij deze vergunning een kosteloze afstand van de grond voor de
rooilijn gevraagd wordt;
Gelet op de akten en bijhorende opmetingsplannen verleden voor de heer burgemeester en
ondertekend door de eigenaars, in bijlage bij dit besluit gevoegd;
Gelet op de samenvattende tabel van de kosteloze grondinnemingen met een totale
oppervlakte van 85 m² ter waarde van 1.062,50 euro;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 28.03.2022;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Machtiging wordt verleend om de in de bijgaande tabel vermelde percelen met
een totale oppervlakte van 85 m² ten kosteloze titel in te lijven bij het openbaar domein.
Artikel 2 - De erkenning om reden van openbaar nut voor deze grondinnemingen wordt
verleend teneinde vrijstelling van zegel-, registratie- en overschrijvingsrechten te bekomen.
Artikel 3 - Het schepencollege wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel 4 - Afschrift van dit besluit voor kennisgeving overgemaakt wordt aan de dienst
grondgebiedzaken en aan de financieel directeur Jeroen Bosman.
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LIGGING
Perceeladres

Kadaster
Sectie

Nieuwe
nummers

Oude
nummers

Gemeente

Kapellekensbaan 3

1

B

203D

203C

Nummer

2022 DEEL 2 - gemeenteraad 30 maart 2022
EIGENAARS
Naam
Adres

Afdeling

GRONDINNEMINGEN

1 Ghislaine Heynderickx
Lode Mertens

Hof-ter-Hertstraat 33
Olieslagerstraat 33

9280 Lebbeke
9200 Dendermonde

OPPERVLAKTE
in m²

Totaal: 85 m²
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Agendapunt fractie Vlaams Belang
11.

Voorstel het presentiegeld van deze raadszitting af te staan ten voordele van de
oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

Raadslid Gunther Buggenhout licht het agendapunt toe als volgt:
‘Eind februari van dit jaar viel Rusland binnen in Oekraïne met de gekende weerzinwekkende
gevolgen voor de burgerbevolking. Dagelijks kunnen we de beelden van deze Russische
invasie bekijken in de journaals en op het internet.
Daarom het voorstel van onze fractie om de zitpenningen van deze vergadering te doneren
aan Oekraïne-werkgroep vzw, een hulporganisatie die al sinds vele jaren actief is in deze
regio en heel belangrijk ze werken enkel met vrijwilligers. Elke euro komt tegoed aan de
oorlogsslachtoffers en dient niet om personeel en werkingskosten te financieren. In mijn
voorstel kan ieder raadslid echter vrij kiezen aan welke organisatie zijn of haar zitpenning
wenst af te staan.
Voorstel van beslissing:
1. De gemeenteraadsleden van Lebbeke besluiten het presentiegeld van de zitting van
de gemeenteraad van 30 maart 2022 af te staan ten voordele van de
oorlogsslachtoffers in Oekraïne via volgende organisatie: Oekraïne-werkgroep vzw of
een andere hulporganisatie van eigen keuze.
2. Zij zullen het bedrag van het presentiegeld overmaken op rekeningnummer:
BE65 4700 5132 9996 van de vermelde organisatie of op het rekeningnummer van de
hulporganisatie van eigen keuze.
Ik vraag dan ook de hoofdelijke stemming.’
De voorzitter antwoordt dat het agendapunt niet vatbaar is voor stemming maar wel voor
bespreking. Hij verwijst naar een advies vanuit de diensten van de Vlaamse regering waaruit
blijkt dat de gemeenteraad niet kan beslissen over de bestemming van de presentiegelden
van de raadsleden. Hij leest de betrokken tekst voor. Men kan de raadsleden uiteraard wel
warm maken om te doneren.
Raadslid Gunther Buggenhout zegt dat hij weet dat het wettelijk niet op die manier kan
beslist worden maar dat hij aan elk van de raadsleden vraagt om het bedrag van hun
presentiegeld te storten.
De voorzitter antwoordt dat hij enkel een oproep kan doen om een bedrag te storten.
Raadslid Reinout De Mol zegt dat iedereen vrijwillig een bijdrage kan storten op bijvoorbeeld
rekening 12-12.
Raadslid Gunther Van Haut zegt dat de leden van zijn fractie een bedrag zullen storten.
De voorzitter herhaalt zijn oproep om een bedrag te storten.
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Toegevoegd agendapunt raadslid François Willems namens de fractie Open VLD
12.

Gratis leveren en plaatsen van kabelgoten bij eigenaars van een elektrische of
hybride wagen die niet beschikken over een oprit of garage en zodoende gebruik
moeten maken van het openbaar domein om hun voertuig op te laden.

Raadslid François Willems licht het agendapunt toe als volgt:
‘Elke gemeente die zichzelf een beetje respecteert, bereidt zich volop voor op de komst van
elektrische wagens. De realiteit is echter dat niet elke eigenaar van een dergelijk voertuig
beschikt over een oprit of garage om zijn wagen op te laden en bijgevolg zijn toevlucht moet
nemen tot een voedingskabel die vanuit de woning vertrekt om dan gewoon op het voetpad
terecht te komen. Dit creëert niet alleen een onveilige situatie voor voetgangers,
kinderwagens, rolstoelgebruikers … maar biedt visueel ook een troosteloze aanblik. Om dit
euvel te vermijden vragen wij de goedkeuring voor het aanleggen van kabelgoten in de
voetpaden waarbij de gemeente de kosten voor haar rekening neemt.’
Hij vraagt het akkoord van de gemeenteraad met het gratis leveren en plaatsen van
kabelgoten aan eigenaars van een elektrische of hybride wagen die niet beschikken over een
oprit of garage en zodoende gebruik moeten maken van het openbaar domein om hun
voertuig op te laden.
Raadslid Reinout De Mol zegt dat zijn fractie het voorstel genegen is maar er toch een aantal
bedenkingen bij heeft. Er zijn immers een aantal kosten aan verbonden die het moeilijk
maken om deze dienst gratis aan te bieden.
Hij dient het volgende amendement in namens de meerderheidsfracties:
Overeenkomstig artikel 18 van het huishoudelijk reglement van gemeenteraad en OCMW raad
van Lebbeke goedgekeurd op 27/01/2021 wensen wij vanuit de meerderheidsfracties N-VA —
CD&V —Vooruit-Groen een amendement in te dienen bij het toegevoegde agendapunt 12:
Gratis leveren en plaatsen van kabelgoten aan eigenaars van een elektrische of hybride wagen
die niet beschikken over een oprit of garage en zodoende gebruik moeten maken van het
openbaar domein om hun voertuig op te laden.
Voorstel van amendement:





Schrappen van het woord ‘gratis’ in het voorstel van besluit zoals geformuleerd in het
toegevoegd punt van de Open VLD fractie.
Vervangen van het woord: ‘eigenaars’ door ‘inwoners van de gemeente Lebbeke die
gebruik maken’.
Toevoegen na het woord garage: ‘aan hun domicilieadres’.
Volgende tekst toevoegen aan het besluit:
De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen om
hiertoe te voorzien in een reglementaire basis om een retributie te bepalen die
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rekening houdt met de kosten voor de gemeente voor werken uitgevoerd op
aanvraag van derden. De gemeenteraad zal zich uitspreken over het
reglementair kader en het retributietarief na advies van minstens de
gemeentelijke diensten, politie en verkeerscommissie.
Raadslid Freya Saeys vraagt om de zitting even te schorsing zodat haar fractie zich kan
beraden over het voorstel.
De zitting wordt geschorst te 21u02.
De zitting wordt heropend te 21u06.
Raadslid François Willems zegt dat de Open VLD-fractie het amendement zal steunen.
Schepen Raf De Wolf stelt voor om een reglement op te maken en dit te bespreken in de
verkeerscommissie.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over het hierboven vermelde amendement.
Het amendement wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over het agendapunt zelf.
Met 21 ja-stemmen (N-VA, CD&V, Vooruit-Groen en Open VLD) en 2 neen-stemmen (Vlaams
Belang) wordt het agendapunt goedgekeurd.
BESLUIT:
Artikel 1 - De gemeenteraad beslist tot het leveren en plaatsen van kabelgoten aan inwoners
van de gemeente Lebbeke die gebruik maken van een elektrische of hybride wagen die niet
beschikken over een oprit of garage aan hun domicilieadres en zodoende gebruik moeten
maken van het openbaar domein om hun voertuig op te laden.
Artikel 2 - De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen om hiertoe
te voorzien in een reglementaire basis om een retributie te bepalen die rekening houdt met
de kosten voor de gemeente voor werken uitgevoerd op aanvraag van derden. De
gemeenteraad zal zich uitspreken over het reglementair kader en het retributietarief na advies
van minstens de gemeentelijke diensten, politie en verkeerscommissie.
Artikel 3 – Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de dienst
financiën, aan de mobiliteitsdienst en aan de technische dienst.
Vragen gemeenteraadsleden
Raadslid Jordi Stallaert vraagt waarom de wafels op de wafelbak voor de vrijwilligers
gebakken zijn door iemand van Merchtem en niet door een wafelkraam uit Lebbeke.
Schepen Maria Van Keer antwoordt dat ze dat zal navragen bij de diensten.
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Raadslid François Willems zegt dat het wegdek in de baan tussen de Lange Weversstraat en
de Hof-ter-Varentstraat sterk afgebrokkeld is. Hij vraagt of daar iets gaat aan gedaan
worden.
Schepen Raf De Wolf antwoordt dat er door landbouwers stukken zijn afgereden. Hij zegt
dat de technische dienst op de hoogte is en dat er wordt bekeken hoe het kan opgelost
worden.
Raadslid Terence François zegt dat er nog steeds te snel gereden wordt in het centrum van
Denderbelle. Hij vraagt welke acties daarvoor gaan worden ondernomen.
De burgemeester antwoordt dat er recent is geflitst in de Hogebrug. Er wordt ook bekeken
hoe de snelheid kan beperkt worden in het laatste deel van de Meerskant. In het centrum
van Denderbelle zijn momenteel geen maatregelen voorzien. Er zullen wel verkeersmetingen
worden uitgevoerd in de Olmendreef en op de Dendermondsesteenweg.
Schepen Raf De Wolf vult aan dat het steeds en kleine minderheid is die te snel rijdt en dat
er verkeerstellingen bezig zijn. Er worden ook regelmatig flitscontroles uitgevoerd maar dat
kan natuurlijk niet constant.
Raadslid Terence François vraagt of er digitale snelheidsborden of verkeersspiegels kunnen
worden geplaatst.
Schepen Raf De Wolf antwoordt dat er nog digitale snelheidsborden worden aangekocht,
vooral om te plaatsen aan de scholen. Het is echter niet overal mogelijk om dergelijke
borden te plaatsen maar er wordt alleszins in geïnvesteerd.
Hij verwijst ook naar de actie die wordt voorzien om snelheidsstickers te plakken op GFTcontainers.
Raadslid Ann Doran zegt dat er vaak zaken niet in orde zijn als er in de Biekorf activiteiten
worden georganiseerd door verenigingen. Ze verwijst naar het afgelopen eetfestijn van Open
VLD waar er geen warm water was in de keuken en de afwasbak verstopt zat. Op het eetfestijn
in november vorig jaar werkte de koeling van de bierleiding niet. Ze zegt dat het jammer is dat
dat niet beter wordt opgevolgd.

Schepen Maria Van Keer antwoordt dat het probleem met het warm water heel plots moet
zijn opgetreden en dat men bezig is met het probleem van de bierkoeler. Ze zegt dat het
zeker zal opgevolgd worden.
Raadslid Ann Doran verwijst naar haar vraag tijdens de vorige gemeenteraad over de uitrit
van supermarkt Delhaize in de Stationsstraat. Het verkeersbord is nog niet voor iedereen
zichtbaar. Ze vraagt ook om de verkeersspiegel aan het appartement te plaatsen.
Schepen Raf De Wolf antwoordt dat hij daarover gepraat heeft met de uitbaters en dat er
wordt voorgesteld om het bord te plaatsen in het groenplantsoen. De uitbaters gaan daar
zelf het initiatief toe nemen. Er is echter spijtig genoeg geen mogelijkheid om de
verkeersspiegel te verplaatsen.
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Raadslid Ann Doran vraagt hoe het loopt met het project rond de deelwagens. Ze vraagt wie
ze huurt.
Schepen Raf De Wolf antwoordt dat hij de exacte gebruikscijfers kan bezorgen. De wagens
worden zowel door gemeentepersoneel als door particulieren gebruikt. De wagen aan CC De
Biekorf wordt wel veel meer gebruikt dan de wagen aan het administratief centrum.
Raadslid Ann Doran vraagt wat de stand van zaken is i.v.m. de samenstelling van de Gecoro.
Schepen Raf De Wolf antwoordt dat de samenstelling momenteel compleet is en dat die
volgende maand zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Raadslid Freya Saeys vraagt wat de stand van zaken is van de uitvoering van het RUP
Gurstenveld en van de huisvesting van de technische dienst nu het terrein Beeckman is
verkocht.
Schepen Raf De Wolf antwoordt dat een eerste plan door de ontwikkelaar werd ingediend.
Het masterplan was echter niet volledig in orde en ze zijn nu bezig met de opmaak van een
nieuw plan. Dat plan zal eerstdaags worden ingediend. Er wordt bekeken of de technische
dienst daar kan worden ondergebracht maar er lopen ook nog enkele andere pistes voor de
huisvesting van de technische dienst.
Raadslid Freya Saeys vraagt wat de stand van zaken is van het RUP Cruyveld.
Schepen Raf De Wolf zegt dat aan het studiebureau is gevraagd om dat terug op te nemen.
Er zal dus een nieuw ontwerp worden opgemaakt. De voorwaarde die daar aan gesteld is, is
dat het binnengebied dient gevrijwaard te worden.
Raadslid Werner Jansegers zegt dat de adviesraden al zijn samengekomen om de nieuwe
polyvalente zaal te bespreken. Hij vraagt de stand van zaken van dat dossier.
Schepen Goedele Uyttersprot antwoordt dat dat constructief is verlopen. De laatste
opmerkingen werden doorgegeven aan het ontwerpbureau. De plannen zullen ter info
worden voorgelegd aan de gemeenteraadscommissie in de maand mei.
Raadslid Gunther Buggenhout stelt de volgende vraag:
Ik had nog graag antwoord gekregen op mijn vragen van vorige gemeenteraad in verband
met de financiële impact voor de gemeente door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Ook
welke contracten de gemeente heeft afgesloten voor energie? Vast of variabele?
Schepen Raf De Wolf antwoordt dat er 100.000 euro meer voor elektriciteit is uitgegeven
dan in 2020 en 220.000 euro voor gas. Het zijn dus sterke stijgingen. Hij bezorgt de cijfers
aan de raadsleden.
Raadslid Gunther Buggenhout stelt de volgende vraag:
‘Het sportgala werd begin deze maand georganiseerd met een beperkte huldiging, waar ik
begrip voor kan opbrengen, maar dat er blijkbaar niemand werd uitgenodigd vanuit de
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oppositiepartijen daar heb ik meer problemen mee. Op de foto’s staat het schepencollege
bijna voltallig maar per fractie nog maar één persoon uitnodigen dat is blijkbaar te veel en
kon niet door corona alhoewel de maatregelen reeds versoepeld waren.
Wat zit hier achter? Waarom wordt de oppositie zo weinig mogelijk uitgenodigd op
evenementen die door de gemeente worden georganiseerd?’
Schepen Raf De Wolf antwoordt dat de beslissing werd genomen toen er nog coronarestricties waren. Het aantal aanwezigen is toen sterk beperkt. Het is zeker niet de bedoeling
om mensen uit te sluiten en bij de volgende activiteiten zal alles terug normaal verlopen. Er
is zijn dus zeker geen achterliggende bedoelingen.
Raadslid Reinoud Van Stappen stelt de volgende vraag:
‘Nu parking Beeckman is verkocht en plaats moet ruimen voor appartementen vraag ik mij af
waar al deze auto’s die daar nu vanavond staan geparkeerd naartoe moeten? Parking CC De
Biekorf en parking Beeckman zijn volzet nu en ik ben dan ook bezorgd voor de
parkeerproblemen hier in de nabije toekomst.’
Schepen Raf De Wolf antwoordt dat in de nieuwe ontwikkeling van het terrein 60 à 70
parkeerplaatsen voorzien zijn. Ondertussen zullen ook andere parkeerplaatsen in een straal
van 200m worden ontsloten. Tevens is er een nieuwe fietsenstalling geplaatst. Ook is het zo
dat het de bedoeling is om eetfestijnen meer in de nieuwe polyvalente zaal te laten
doorgaan. Verder zal meer bekendheid worden gegeven aan de parking aan de Oudebaan en
is het ook zo dat een deel van de parking van supermarkt Delhaize kan gebruikt worden.
Raadslid Reinoud Van Stappen stelt de volgende vraag:
‘In de vrije basisschool ’t Dorp is er een tijdje geleden vervuilde grond aangetroffen. Verder
heb ik daar niets meer van gehoord maar het vervuild gebied blijft wel afgesloten. Er werd
een bodemanalyse bij OVAM gevraagd maar ook daar blijft het stil over. Weet het bestuur
hier meer over?’
Schepen Raf De Wolf antwoordt dat daar toen inderdaad een vaststelling is gebeurd. De
omgevingsambtenaar heeft toen samen met de school de nodige stappen gezet. Het is de
taak van de school om dat verder op te volgen samen met OVAM. Hij zal aan de
omgevingsambtenaar vragen om na te gaan hoe ver het staat met het dossier. Het is
alleszins de aannemer die in dat dossier de grote schuldige is.
De zitting wordt gesloten om 21.56 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.
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