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NOTULEN SCHEPENCOLLEGE VAN 16 DECEMBER 2019.
Aanwezig:

Raf De Wolf: Burgemeester;
Jan Vanderstraeten, Goedele Uyttersprot, Maria Van Keer, Mike Torck,
Goedele De Cock: Schepenen;
Luc Vermeir: Algemeen directeur

De zitting wordt geopend om 13.51 uur.

AGENDA

Goedkeuring notulen
1.

Goedkeuring notulen schepencollege d.d. 09.12.2019.

De notulen van de vergadering van het schepencollege d.d. 09.12.2019 worden
goedgekeurd.

Interne agendapunten
3.

Terugkoppeling stuurgroep IVSES d.d. 13.12.2019.

Het college
Beknopte samenvatting
Gemeente Hamme treedt sinds 2014 op als beherende gemeente om de regierol sociale
economie op te nemen voor de periode 2014-2019. Hiertoe werd er een interlokale
vereniging opgericht, genaamd IVSES, interlokale vereniging sociale economie Scheldeland,
met 8 andere steden en gemeenten: Zele, Berlare, Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke,
Wichelen, Wetteren en Laarne. Gemeente Hamme krijgt hiervoor een jaarlijkse subsidie
vanuit het Vlaams departement Werk & sociale economie van 50.000 euro, waarvan er
45.000 euro ter beschikking gesteld wordt van de gemeente zelf voor de loonkost van de
coördinator sociale economie en 5.000 euro geïnvesteerd wordt in acties ter bevordering
van de lokale sociale economie.
Het departement Werk & sociale economie heeft een nieuwe open oproep gelanceerd voor
de regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de
periode 2020 - 2025. De interlokale vereniging sociale economie Scheldeland en gemeente
Hamme als beherende gemeente wensen hiervoor een aanvraag in te dienen en hebben
daarom een beleidsplan en nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
Conform het Decreet Lokaal Bestuur dient er per deelnemende stad of gemeente
1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger aangeduid te worden voor het beheerscomité
van de interlokale vereniging sociale economie Scheldeland.
Behandelende cluster, dienst en team
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Sociale - Economie
Inhoudelijk verantwoordelijke
Jeroen Sillis
Bespreek- of consensuspunt
Consensuspunt
Motivatie
Feiten en context
Het decreet van februari 2012 geeft centrumsteden en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden de mogelijkheid in het kader van planlastenvermindering om de
subsidie voor de regierol sociale economie structureel aan te vragen binnen de beleids- en
beheerscyclus. Het is in dit kader dat in 2014 de interlokale vereniging sociale economie
Scheldeland werd opgericht door middel van een samenwerkingsovereenkomst met
statutaire draagkracht.
De interlokale vereniging sociale economie Scheldeland wordt beheerd door een
beheerscomité dat samengesteld is uit politieke vertegenwoordigers van de deelnemende
steden en gemeenten en wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit
vertegenwoordigers van de sociale partners, de lokale besturen en andere partners die
werken met personen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Tijdens de periode 2014 - 2019 werden er heel wat acties georganiseerd om de lokale sociale
economie verder uit te bouwen, de samenwerking tussen sociale economie, reguliere
economie en lokale besturen te versterken en het maatschappelijk verantwoord
ondernemen te promoten.
Voor de periode 2020-2025 werd er een beleidsplan (zie bijlage) opgesteld, dat opgevat is in
drie grote doelstellingen, die verder uitgewerkt zijn in verschillende acties en die integraal
opgenomen zijn in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht. De
3 doelstellingen zijn:
1. Bevorderen van netwerking op het grondgebied over sociale economie
2. Bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie
3. Stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het beleidsplan werd besproken en goedgekeurd op het beheerscomité van 13 december
2019.
Conform artikel 395 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 wordt er
eveneens aan elke deelnemende stad of gemeente gevraagd om één lid en één
plaatsvervanger af te vaardigen voor het beheerscomité. De afgevaardigden voor de
deelnemende gemeenten worden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de
burgemeester en de schepenen.
Motivering
Positief advies: door het opnemen van de regierol sociale economie binnen de interlokale
vereniging sociale economie Scheldeland krijgt gemeente Hamme de kans en de middelen
om verschillende doelstellingen te bepalen en bijhorende acties op te zetten binnen de
ruimere regio Scheldeland. Enerzijds zijn er verschillende sociale economiebedrijven zoals
meerdere Kringwinkels, maatwerkbedrijf De Kemphaan, Trianval, Spoor 2, De Wase
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Werkplaats, sociaal restaurant Tvork, etc., actief op het werkingsgebied. Anderzijds is er nog
steeds een aanzienlijke doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is het
essentieel dat er verder ingezet wordt op het uitbouwen van de lokale sociale economie, o.a.
door de samenwerking met de reguliere ondernemingen en de lokale besturen te
versterken.
Ook het promoten en aanmoedigen van maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt
deel uit van het beleidsplan van de interlokale vereniging sociale economie Scheldeland,
aangezien duurzaam ondernemerschap een thema is waar Vlaanderen verder op inzet. Niet
alleen de sociale ondernemingen, maar ook de reguliere ondernemingen en de eigen lokale
besturen kunnen een grote maatschappelijke impact creëren. Een doordacht duurzaam
aankoopbeleid en een gedragen beleidsvisie kunnen hiervoor als hefboom dienen.
Juridische grondslag
Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van
de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012
betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale
economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur somt de bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen op.
Financieel
Financiële informatie
Gemeente Hamme krijgt momenteel een jaarlijkse subsidie vanuit het Vlaams departement
Werk & sociale economie van 50.000 euro , waarvan er 45.000 euro ter beschikking gesteld
wordt van de gemeente zelf voor de loonkost van de coördinator werk & sociale economie
en 5.000 EUR geïnvesteerd wordt in diverse acties ter bevordering van de lokale sociale
economie.
Besluit
Artikel 1 - Kennis te nemen van het beleidsplan voor de interlokale vereniging sociale
economie Scheldeland.
Artikel 2 - Kennis te nemen van de vraag tot aanduiding van één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger voor het beheerscomité van IVSES.
Artikel 3 - Artikel 1 tot en 2 te willen agenderen op de volgende gemeenteraad

5.

Vacant verklaren van de betrekking van deskundige fiscaliteit en verzekeringen B1B3 met voltijdse prestaties in statutair dienstverband bij wijze van aanwerving:
wijziging.

Het college
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Gelet op het decreet d.d. 22.12.2017 over het lokaal bestuur betreffende de bevoegdheid
van het college van burgemeester en schepenen voor het voeren van de
plaatsingsprocedure voor overheidsopdrachten, de gunning en de uitvoering van
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 18.04.2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 14.01.2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25.09.2019 om voor ondersteuning inzake
het P&O-beleid tot het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba
(handelsnaam Poolstok cvba) toe te treden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02.12.2019
houdende vacantverklaring van 1 VTE betrekking deskundige fiscaliteit en verzekeringen B1B3 met voltijdse prestaties in statutair dienstverband;
Gelet op Titel 2, Hoofdstuk II en III van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
d.d. 18.12.2008, gewijzigd in zitting d.d. 30.04.2009, 24.09.2009, 25.02.2010, 25.03.2010,
26.01.2012, 28.03.2013, 28.05.2015 en 01.06.2017, betreffende de aanwerving en de
selectieprocedure;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen beslist heeft om deze vacante
betrekking door middel van een aanwervingsprocedure in te vullen en om volgende
selectietechnieken toe te passen:
- schriftelijke proef (competentieproef en gevalstudie) – 60% van de punten,
- mondelinge proef – 40% van de punten;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in vergadering van
02.12.2019 beslist heeft deze selectieproeven uit te besteden aan Poolstok cvba;
Overwegende dat Poolstok cvba via de mail d.d. 06.12.2019 volgend kantoor voor deze
opdracht aanraadt: Search & Selection;
Overwegende dat dit kantoor wordt voorgesteld omwille van volgende redenen:
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- de expertise met de publieke sector,
- de ervaring met procedures van A tot Z,
- de referenties voor hogere functieprofielen;
Overwegende dat aan het college van burgemeester en schepenen voorgesteld wordt om
beroep te doen op Search & Selection voor de invulling van de functie van deskundige
fiscaliteit en verzekeringen B1-B3;

Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de personeelsdienst.

10.

Toekenning noodhulp GROS 2020.

Bericht van Sven Huygens, sociale dienst, d.d. 10.12.2019.
Omschrijving en motivatie
Jaarlijks kan het gemeentebestuur van Lebbeke 2.000,00 euro noodhulp bieden aan een
project naar keuze. Deze gelden zijn voorzien in de subsidies voor
ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Lebbeke.
Hieronder het voorstel om de 2.000,00 euro voor 2019 toe te kennen aan UNICEF.
“ Het conflict in Syrië sleept al meer dan 8 jaar aan en een oplossing lijkt niet in zicht. Vele
Syrische kinderen kenden niks anders dan oorlog in hun jonge leven. Ieder jaar dat
voorbijgaat duwt hen dieper in de armoede en ontneemt hen steeds meer kansen.
Miljoenen kwetsbare kinderen bevinden zich nog in Syrië, vele anderen zijn gevlucht naar de
buurlanden.
Door het recent toegenomen geweld in Noordoost-Syrië zijn in oktober 2019 nog eens
70.000 kinderen in Syrië op de vlucht geslagen. 170.000 kinderen extra hebben nood aan
humanitaire hulp.
De al hachelijke omstandigheden waarin ze zich bevinden worden nog zwaarder door het
winterse weer. Van november tot maart kan het in de regio steenkoud zijn. De kinderen
wonen vaak in tijdelijke onderkomens, in tenten of onafgewerkte gebouwen, zonder
verwarming of bescherming tegen koude en regen. Velen zijn gevlucht met niets anders dan
de kleding die ze aan hadden en sommige kinderen lopen op slippers en zonder winterjas
door de kampen, die steeds modderiger worden.
Gezinnen kunnen zich zelfs de meest essentiële benodigdheden niet veroorloven – zoals
kledij, sjaals, handschoenen, schoenen, dekens of brandstof voor verwarming – om ervoor te
zorgen dat hun kinderen het warm hebben. Door de kou en een gebrek aan medische zorg
lopen ze het risico ziek te worden, met school te stoppen en zelfs te overlijden.
Winterhulp is een belangrijk onderdeel van UNICEF’s noodhulpprogramma’s. Daarbij werken
we nauw samen met lokale partners, om ervoor te zorgen dat we die mensen bereiken die
de hulp het hardst nodig hebben. Ook zijn onze winterprogramma’s gebaseerd op wat de
kinderen het meest nodig hebben – of het nu gaat om warme kleren, dekens, financiële
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steun of diensten op vlak van gezondheid en onderwijs.
Paketten met winterkledij per leeftijd, met warme kleren, broeken, handschoenen, mutsen,
sjaals en winterlaarzen.
Thermische dekens die kinderen om zich heen kunnen slaan in onverwarmde onderkomens.
Ondersteuning in cash om basisbenodigdheden te kopen zoals brandstof petroleum voor de
verwarming.
Medisch materiaal wordt voorzien en mobiele gezondheidsteams worden ingezet om
kinderen te behandelen als ze ziek worden, bijvoorbeeld door verkoudheden of
longontstekingen.
Verwarming en tapijten in scholen en kindvriendelijke ruimtes, zodat kinderen in een warm
klaslokaal de lessen kunnen volgen of kunnen spelen
Herstelwerk aan waterinfrastructuur om ervoor te zorgen dat vitale faciliteiten niet
beschadigd geraken bij extreme koude.
Onze prioriteit ligt bij de meest kwetsbare kinderen, namelijk de jongsten, kinderen op de
vlucht, de armste en kinderen die op plaatsen wonen die het moeilijkst te bereiken zijn.”

Het schepencollege gaat ermee akkoord om de 2.000,00 euro noodhulp voor 2019 te
storten aan UNICEF.
Aan de financiële dienst wordt gevraagd om de 2.000,00 euro over te maken aan UNICEF
via het rekeningnummer BE31 0000 0000 5555.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en aan Sven
Huygens - sociale dienst.

11.

Combinatie EDC met UITPAS.

Bericht van Sven Huygens, sociale dienst, d.d. 10.12.2019.
Omschrijving en motivatie
Op 12 november 2019 kreeg het gemeentebestuur van Lebbeke een schrijven betreffende
de erkenning als partner van de European Disability Card.
We kunnen ons als gemeente gratis aanmelden via het formulier op de website van de
European Disability Card. Na aanmelding ontvangen wij per mail de bevestiging dat wij aan
de partnerlijst zijn toegevoegd en krijgen we stickers om het partnerschap kenbaar te
maken.
Na overleg met de verschillende betrokken gemeentediensten en enkel naburige
gemeenten/steden zijn de meningen om de EDC te combineren met de UITPAS enorm
gelijklopend. Er is een vorm van unanimiteit om de EDC niet gelijk te stellen met een UITPAS
met kansentarief. Het recht op een EDC zegt namelijk niets over de financiële situatie van de
betrokken persoon.
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Wij zouden als gemeente (naar analogie met Buggenhout, Dendermonde, Aalst en Opwijk)
het partnerschap kunnen opstarten en melden dat personen met een EDC begeleid en
ondersteund worden, maar niet door middel van een financiële tussenkomst.
Momenteel worden er in CC De Biekorf geen specifieke plaatsen voorbehouden op vertoon
van zo een EDC, maar wordt er natuurlijk wel rekening gehouden met mensen in een
rolstoel. Bovendien worden begeleiders soms zelfs gratis toegelaten als de persoon in
kwestie bijna volledig afhankelijk is van zijn of haar begeleider (bijvoorbeeld blinden).
Dit is volgens de naburige gemeenten/steden ook het enige dat zij aanbieden.

Het schepencollege beslist om de EDC niet te combineren of op te nemen in de UITPAS
maar om wel de erkenning als partner van de EDC op te starten.
Aan Sven Huygens wordt gevraagd om de gemeente te laten erkennen als partner van de
EDC. Na de bevestiging mag het partnerschap bekend gemaakt worden via de website en
sociale media.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Ann Seymoens communicatieambtenaar, en aan de vrijetijdsdiensten.
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Sven Huygens sociale dienst.

18.

Goedkeuring Super-Bingo op 04.04.2020 - De Wispelaere Kenny.

Het schepencollege gaat akkoord met deze organisatie mits de opgelegde voorwaarden in de
antwoordbrief gerespecteerd worden.

19.

Goedkeuring organisatie Q-Party 31 december 2019 in de Oktoberhallen te Wieze.

Het schepencollege gaat akkoord met deze organisatie mits de opgelegde voorwaarden in de
antwoordbrief gerespecteerd worden.

21.

Sport- en jeugddienst. Organisatie Spuuww op Avontuur 2020.

Bericht van Jonathan Gerlo, sportdienst, d.d. 9 december 2019.
Omschrijving en motivatie
Gelet op het feit dat de jeugd- en sportdienst in 2019 voor de eerste keer activiteiten
speciaal voor de doelgroep 12 plus hebben georganiseerd en we dit nieuwe project ‘Spuuww
op avontuur’ hebben genoemd’.
Gelet op het feit dat er voor deze activiteiten steeds veel interesse was van de jongeren en
we hier in 2020 zeker een vervolg wensen aan te geven.
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Gelet op feit dat we voor 2020 (krokus-, paas- en zomervakantie) volgende activiteiten voor
deze doelgroep wensen te organiseren:
Datum

Uur

Activiteit

25.02.2020

13u00 –
16u00
09u30 –
16u30
08u45 –
17u30
08u00 –
18u00
08u30 –
17u00
08u00 –
17u30
08u30 –
17u00
09u00 –
17u00
08u45 –
17u30
13u00 –
17u00

Escaperoom
Dendermonde
BMX + klimmen (Gent)

07.04.2020
09.04.2020
04.08.2020
11.08.2020
13.08.2020
18.08.2020
20.08.2020
25.08.2020
27.08.2020

Gemeentebus Bus
nodig
reserveren
Ja
Nee

Kostprijs
deelnemer
€20

Max
deelnemers
15

Ja

Nee

€25

30

Snorkelchallenge +
klimmen (Beringen)
Adventure Valley

Ja

Nee

€25

30

Ja

Nee

€25

30

Waterski-sportdag

Ja

Nee

€25

30

VR-game (Moeskroen)

Ja

Nee

€25

30

Citygame +
hoogteparcours
Outsider Aalst

Ja

Nee

€25

Minstens 12

Ja

Nee

€25

30

Walibi

Ja

Nee

€25

30

Trampoline + paintball

Nee

Nee

€15

30

Gelet op het feit dat we per activiteit en dit afhankelijk van het aantal deelnemers 2 tot 3
monitoren wensen te voorzien (1 monitor per 10 deelnemers + een extra verantwoordelijke
van de jeugd- en/of sportdienst).
Gelet op het feit dat dergelijke organisatie opgenomen is in het beleidsplan onder volgende
actie:
Actieplan A 58 - Actie A 144: Organisatie anders georganiseerde sporten.
Verzoeken wij tot uw goedkeuring betreffende de organisatie van bovengenoemde
activiteiten voor 12-plussers en tot het voorzien van het nodige busvervoer voor deze
activiteiten. Indien mogelijk zullen wij, zoals in het overzicht aangegeven, voor het
busvervoer gebruik maken van de gemeentebus.

Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van bovengenoemde activiteiten, de
kostprijs per deelnemer en het voorzien van het nodige busvervoer voor deze activiteiten.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de sportdienst, aan de
jeugddienst, aan de technische dienst, aan gemeenteschool De Puzzel, en aan de
financiële dienst.
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22.

Deelsysteem kinderfietsen.

Dit agendapunt wordt toegelicht door schepen Mike Torck.

Het schepencollege beslist om een deelsysteem voor kinderfietsen op te starten en dit in
de schoot van de Interlokale Vereniging Sociale Economie Scheldeland (IVSES).
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Sven Huygens sociale dienst.

23.

Tijdelijk verkeersreglement Q-Party Oktoberhallen 31.12.2019 - 01.01.2020.

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het feit dat de lokale politie Buggenhout - Lebbeke wordt belast met de handhaving
van de opgelegde verkeersmaatregelen;
Gelet op het feit dat voertuigen die in overeenstemming met deze tijdelijk ingevoerde
verkeersmaatregelen in overtreding staan of die gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd staan op
het parcours van de gemeente Lebbeke zullen worden weggetakeld;
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Overwegende dat de plaatselijke toestand bijzondere maatregelen vereist om de
verkeersveiligheid en de –leefbaarheid van alle weggebruikers te verhogen;
Overwegende dat dit tijdelijk aanvullend verkeersreglement betrekking heeft op de
gemeentelijke openbare wegen;
Besluit
Artikel 1 – Op 31 december 2019 wordt tussen 22.30u en 6.30u (1 januari 2020) de “Q-Party
Wieze” georganiseerd in de Oktoberhallen te Wieze.
Artikel 2 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datums wordt er tussen 21u en 7.30u een
parkeerverbod ingevoerd in de Schrovestraat op het plein rechtover de inrit parking van de
Oktoberhallen, en dit over een lengte van 30m.
Deze maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van de nodige signalisatie E1 voorzien
met onderbord ‘van dinsdag 31.12.2019 om 21u tot woensdag 01.01.2020 om 7.30u’. De
zone kan eventueel duidelijk gemaakt worden door het aanbrengen van enkele nadars om ze
hiermee af te bakenen.
Artikel 3 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datums wordt er tussen 21u en 6.30u een
parkeerverbod ingevoerd in de Kapittelstraat, langs zijde Oktoberhallen.
Deze maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van de nodige signalisatie E1 voorzien
met onderbord ‘van dinsdag 31.12.2019 om 21u tot woensdag 01.01.2020 om 6.30u’.

24.

Tijdelijk verkeersreglement paddenoverzet 2020.

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het feit dat de lokale politie Buggenhout - Lebbeke wordt belast met de handhaving
van de opgelegde verkeersmaatregelen;
Gelet op het feit dat voertuigen die in overeenstemming met deze tijdelijk ingevoerde
verkeersmaatregelen in overtreding staan of die gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd staan op
het parcours van de gemeente Lebbeke zullen worden weggetakeld;
Overwegende dat de plaatselijke toestand bijzondere maatregelen vereist om de
verkeersveiligheid en de –leefbaarheid van alle weggebruikers te verhogen;
Overwegende dat dit tijdelijk aanvullend verkeersreglement betrekking heeft op de
gemeentelijke openbare wegen;
Besluit
Artikel 1 – Er wordt een paddenoversteek georganiseerd van midden januari 2020 tot eind
april 2020 (einde paddentrek) op de openbare weg tussen Langeroot 2A en Rooien 68.
Artikel 2 – Tijdens de in artikel 1 vermelde periode wordt er een snelheidsbeperking
ingevoerd van 30km/u tussen Langeroot 2A en Rooien 68. Ook worden er gevaarsborden
geplaatst in de Kloosterstraat, aangezien hier ook veel padden de weg kruisen.
Artikel 3 – De uit artikel 1 en 2 vermelde maatregelen worden uitgevoerd door het plaatsen
van volgende signalisatie op volgende plaatsen:
Plaats
Langeroot 2A
Overzijde Langeroot 2A
Rooien 68
Overzijde Rooien 68
Kloosterstraat-Hoogstraat, in Kloosterstraat
Kloosterstraat 5

25.

Signalisatie
A51 waarvan het uitroepteken is vervangen door de
afbeelding van een pad + C43 “30”
C45 “30”
C45 “30”
A51 waarvan het uitroepteken is vervangen door de
afbeelding van een pad + C43 “30”
A51 waarvan het uitroepteken is vervangen door de
afbeelding van een pad
A51 waarvan het uitroepteken is vervangen door de
afbeelding van een pad

Goedkeuring inrichten schoolomgevingen Heizijde en Wieze + aankoop
snelheidsinformatieborden voor alle schoolomgevingen, en indienen subsidiedossier
bij Vlaamse Overheid.
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Bericht van Sarah Van Wichelen, mobiliteitsdienst, d.d. 11.12.2019.
Omschrijving en motivatie
In het schepencollege van 18.11.2019 werd de goedkeuring voor het standaarduitzicht van
de schoolomgevingen goedgekeurd.
In tussentijd werden er 2 schoolomgevingen (Wieze en Heizijde) uitgetekend en voorgelegd
aan de desbetreffende scholen. De herinrichting van deze scholen dient als pilootproject,
waarbij de andere lagere scholen volgend jaar onderzocht en uitgetekend kunnen worden.
Na overleg met de scholen worden volgende inrichtingen ter goedkeuring aan het
schepencollege voorgelegd.
Wieze (schetsen in bijlage)
 Aanbrengen 3 markeringen “schoolzone” op het kruispunt Kloosterstraat –
Nieuwstraat;
 Enkelrichtingsverkeer invoeren in de Kloosterstraat bij begin en einde van de school,
a.d.h.v. dynamische borden;
 Paaltjes die voetgangers op trottoir beschermen en als anti-parkeerpalen dienen
vervangen door Octopus anti-parkeerpalen;
 Ingang aanduiden door 2 Octopus beugels te plaatsen langs poortje;
 Plaatsen Octopus totempaal aan school.
Heizijde (schets in bijlage)
 Aanbrengen 2 markeringen “schoolzone” aan zebrapad aan schoolingang;
 Paaltjes die voetgangers op trottoir beschermen en als anti-parkeerpalen dienen
vervangen door Octopus anti-parkeerpalen;
 Ingang aan zebrapad door Octopus beugels en wegneembaar paaltje te plaatsen;
 Plaatsen Octopus totempaal aan school;
 Plaatsen wegneembare beugel aan schoolpoort, gelijk met gevel school, zodat
leerlingen niet rechtstreeks op zebrapad kunnen lopen (op vraag van school);
 Plaatsen smiley/snelheidsinformatiebord aan school (waar het nu soms ook al hangt),
voor verkeer dat richting het plein gaat.
Voor de andere scholen werd er een offerte opgevraagd om alvast vaste smiley/
snelheidsinformatieborden met zonnepanelen te plaatsen (geen elektriciteitsvoeding nodig).
Onze huidige 4 smiley-borden worden op tijd en stond verhangen, maar uit de scholen komt
de vraag om altijd een vast bord te kunnen hangen in de schoolzones. Dit zou ons ook de
ruimte geven om de smiley-borden sneller te laten rondgaan in de andere Lebbeekse straten
waar er vraag/nood aan is.
De snelheidsinformatieborden zouden komen in:
 Lange Minnestraat, aan kruispunt met Binnenstraat (waar het nu al soms hangt) en
één tussen Meysveldbaan en het plein (voor verkeer uit Opwijksestraat);
 Opwijksestraat, aan verlichtingspaal over inrit Colruyt, net voor de schoolomgeving;
 Centrumstraat, bij binnenrijden straat langs Konkelgoedstraat;
 Rossevaalstraat, bij begin terrein school (15m voor zebrapad), voor verkeer komende
uit Stationsstraat;
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Kapellenstraat, voor ingang school en één net na bocht voor verkeer komende uit
Hogebrug.

In de andere schoolomgevingen, VBS Wieze en VBS Dorp, hangen al andere lichtgevende
borden om de schoolzone en 30km/u aan te geven. Ook wordt er geopteerd om in de
Fochelstraat nog geen bord te plaatsen, dit aangezien het niet duidelijk is of deze afdeling
van Konkelgoed de volgende jaren nog gebruikt zal worden.
Om al deze maatregelen uit te voeren zijn er offertes aangevraagd, en komt de kostprijs op:
(opm. gele markering nog in te vullen)
Wieze:
 Octopus meubilair: 5.500 euro (excl. btw)
 Verfwerken “schoolzone”: geschat op 3.175,50 euro (excl. btw)
 Bestaat uit zelfde materiaal als bij fietssuggestiestroken = gladheid bij vochtig
weer beperkt en langere levensduurte in vergelijking met wegenverf.
 Multifunctionele led signalisatieborden (eenrichtingsverkeer): 9.900 euro (excl. btw)
TOTAAL: 18.575,50 euro (excl. btw)
Heizijde:
 Octopus meubilair: 5.229 euro (excl. btw)
 Verfwerken “schoolzone”: geschat op 1.807,00 euro (excl. btw)
 Bestaat uit zelfde materiaal als bij fietssuggestiestroken = gladheid bij vochtig
weer beperkt en langere levensduurte in vergelijking met wegenverf.
 Snelheidsinformatiebord: 2.650 euro (excl. btw)
TOTAAL: 9.686 euro (excl. btw)
Andere schoolomgevingen snelheidsinformatieborden:
 De Bellewij: 5.300 euro (excl. btw)
 De Puzzel/Puzzeltje: 2.650 euro (excl. btw)
 De Minnestraal: 5.300 euro (excl. btw)
 Konkelgoed: 5.300 euro (excl. btw)
Zoals het wel gekend is kan er voor deze maatregelen, en de fietssuggestiestroken in de
Kapellenstraat, een subsidie van 50% worden aangevraagd bij de Vlaamse Overheid (mits
aanvraag voor 31.12.2019 wordt ingediend).

Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde inrichting van de
schoolomgevingen in Heizijde en Wieze, welke zullen dienen als pilootproject. Ook wordt
er goedkeuring gegeven om vaste snelheidsinformatieborden te plaatsen in de
schoolomgevingen van VBS De Bellewij, GS De Puzzel/’t Puzzeltje, De Minnestraal en GO!
BS ‘t Konkelgoed. Dit alles zal, samen met de aan te leggen fietssuggestiestroken in de
Kapellenstraat, worden ingediend als subsidiedossier bij de Vlaamse Overheid.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Van Wichelen mobiliteitsambtenaar, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.
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26.

Vellen van populieren in het Kleibos.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 28.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Begin dit jaar ging de gemeente over tot de aankoop van het Kleibos, gelegen naast het
speelbos aan de Baasrodestraat. Tijdens een rondgang met de bosgroep Midden OostVlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos is gebleken dat de populieren omwille
van veiligheidsredenen best uit het bos geveld worden. Dit is een hele karwei, die wij als
gemeente niet zelf kunnen uitvoeren. Deze populieren moeten ook openbaar worden
verkocht.
Als openbaar bestuur kunnen wij wel een beroep doen op de openbare houtverkoop
georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. De organisatie van de openbare
verkoop kost de gemeente niets en zij zorgen voor het volgende:
 opmaak en druk houtcatalogus
 communicatie en organisatie houtverkoop
 facturatie aan de koper
 communicatie van kopers en prijzen naar het openbaar bestuur
 communicatie naar de bank: omzetten belofte tot bankwaarborg en aanspreken
bankwaarborg
 aanmanen laattijdige betalers
 storten gelden naar het openbaar bestuur
 doorstorten btw naar btw administratie
 afleveren kapvergunning voor koper
Om met deze procedure te kunnen starten moet het schepencollege de instelprijs van het
hout bepalen. Ik stel voor om deze instelprijs op 1 euro te zetten zodat we zeker
geïnteresseerde exploitanten aantrekken.
Verder moet er met de landbouwer die het naastliggende weiland pacht een overeenkomst
afgesloten worden. U kan deze overeenkomst terugvinden in bijlage.
Daarnaast is het belangrijk om deze kapping goed te communiceren naar onze burgers. Ik
stel dan ook voor om een artikel in Kramiek, website en sociale media te plaatsen om deze
kapping vooraf te duiden en duidelijk te stellen dat het bos niet zal verdwijnen maar de
populieren voor de veiligheid geveld worden. Verder zullen de open plekken ook opnieuw
beplant zullen worden.

Het schepencollege gaat akkoord met het vellen van de populieren in het Kleibos via de
openbare houtverkoop van het Agentschap voor Natuur en Bos, met het afsluiten van de
overeenkomst in bijlage met de pachter van het naastliggende weiland, met de instelprijs
van 1 euro en met het communiceren van de geplande werkzaamheden via Kramiek,
website en sociale media.
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Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar, en aan Tim De Valck - ploegbaas groendienst.

30.

Project: Thuis in de Toekomst.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van schepen Torck
d.d. 09.12.2019 met betrekking tot het project Thuis in de Toekomst.
Omschrijving
Met Thuis in de Toekomst lanceert de Vlaamse overheid een woontest die de Vlaming laat
stilstaan bij woonwensen en –uitdagingen. Het doel is de mindset van de Vlaming over
woonkeuzes te openen en te stretchen. In deze campagne willen we de interesse wekken
voor hoe mensen in de toekomst kunnen wonen, door hen te prikkelen via de woontest en
te inspireren over mogelijkheden die aansluiten bij de bestaande realiteit.
Volgende fases worden vooropgesteld:
1. Doe de woontest en start het gesprek
U kan met de woontest inwoners aansporen en uitdagen om de woontest voor zichzelf in
te vullen. Dit geeft de deelnemer een idee van hoe zijn of haar woonwensen duurzamer
in te vullen. Ze worden bovendien geïnspireerd via positieve beelden van mogelijke
woonvormen.
2. Informatie voor uw gemeente
In een rapport met informatie van deelnemers uit uw gemeente, krijgt u inzicht in wat
leeft bij de inwoners en waar (beginnend) draagvlak bestaat voor verandering en actie.
De resultaten van de online test zullen in de loop van mei 2020 bezorgd worden. De
resultaten die in de loop van mei 2020 worden overgemaakt, zullen enkel de
antwoorden van de respondenten van 3 februari 2020 tot en met 30 april 2020 bevatten.
3. Aan de slag
Als lokaal bestuur gaat u aan de slag met een concrete actie om de gedragsverandering
in wonen te ondersteunen.
Deelnemen aan Thuis in de Toekomst is gratis. De Vlaamse Overheid stelt al het ontwikkelde
materiaal gratis ter beschikking: communicatiemateriaal, nieuwsbriefteksten voor lokale
infobladen, werkvormen en -materiaal. Alles kan gedownload worden van het platform
www.thuisindetoekomst.be
Er wordt geadviseerd om in te schrijven voor 1 januari 2020. Op die manier heeft een lokale
overheid nog 1 maand de tijd om intern met alle betrokken diensten en partners de acties
en activiteiten op het terrein voor te bereiden om vanaf 3 februari de burgers naar de test
toe te leiden.
Vraag
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Wenst het college van burgemeester en schepenen zich in te schrijven in het project Thuis in
de Toekomst?

Het schepencollege beslist om zich in te schrijven in het project Thuis in de Toekomst.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sven Huygens - sociale dienst, en aan
Sven De Ridder - diensthoofd grondgebiedzaken.

Externe agendapunten
31.

Klacht tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 juli
2019 i.v.m. werkingsbijdrage zomerbar 'Santéboetiek'.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 04.12.2019 van de wnd.
gouverneur van Oost-Vlaanderen, Didier Detollenaere.
Hierbij bezorg ik u als bijlage een afschrift van mijn besluit van heden, genomen in
toepassing van artikel 332, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur, tot vernietiging van
het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 juli 2019 i.v.m.
werkingsbijdrage zomerbar "Santéboetiek".
Als bijlage vindt u tevens een kopie van de brief die ik aan klager heb verstuurd.
Ik verzoek u dit afschrift te bezorgen aan de voorzitter van de gemeenteraad
voor kennisgeving aan de gemeenteraad.

Het schepencollege beslist het volgende:
Dit schrijven zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Tevens zal de subsidiëring aan Lebbeke Bruist! zoals vermeld in het bovenvermelde besluit
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

32.

vzw BEA. Opdrachtbrief aanvullende dienstverlening inclusief berekening
gemeentelijke bijdrage.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 20.11.2019 van stad Aalst, vzw
Bea, Werf 9 te 9300 Aalst.
In uitvoering van de besprekingen binnen het intergemeentelijk Overlegplatform, bezorgen
wij u hierbij een nieuwe opdrachtbrief voor de periode 01.10.2019 tot en met 31.12.2024.
In functie van de nieuwe bestuursperiode, bekrachtigen we met deze opdrachtbrief graag
onze verdere samenwerking en toegang van uw inwoners tot onze projecten. Mogen wij u
vragen om deze goed te keuren en ons ondertekend terug te bezorgen alstublieft?

Schepencollege notulen 16 december 2019

3698
Het schepencollege keurt deze nieuwe opdrachtbrief goed. De opdrachtbrief zal worden
ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

33.

Aanvraag tot het plaatsen van tijdelijke publiciteitspijltjes (woning te koop).

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 10.12.2019 van DS-Vastgoed,
Hanne De Smedt, Koning Albert I-straat 13 te 9280 Lebbeke.
Naar aanleiding van de tekoopstelling van de woning gelegen te Bakkersstraat 27 in
Lebbeke, had ik graag de toelating gevraagd om uitzonderlijk enkele publiciteitspijlen te
mogen bevestigen op openbaar domein (ev. aan verkeerspaal/verlichtingspaal).
Dit om twee eenvoudige redenen:
 De eigenaars van de hoekwoning (Opwijksestraat/Bakkersstraat) staan er niet voor
open om op hun privéterrein een bordje met verwijzing naar woning 27 te hangen.
 De woning op nummer 27 is de voorlaatste woning van de doodlopende straat wat
ervoor zorgt dat er geen zichtbaarheid is wegens geen doorgaand verkeer.

Het schepencollege geeft toelating om enkele publiciteitspijlen te hangen op het
openbaar domein ter hoogte van het kruispunt Bakkersstraat-Opwijksestraat.
Deze pijlen dienen binnen de maand na de verkoop van de woning terug te worden
verwijderd.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Roger Van der Jeught - gemachtigd
toezichter - vaststeller.

Toegevoegde agendapunten
35.

Farys. Nieuwe tarieven huur standpijpen.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 12.12.2019 van Jan Verhulst –
werkleider technische dienst.
In bijlage bevinden zich de brieven (d.d. 25.11.2019 en 02.12.2019) die ons werden
overgemaakt door Farys.
Hierin vermeldt men dat vanaf 01.01.2020 de tarieven voor het huren van standpijpen
worden opgetrokken tot 5 euro per dag + 6% btw + verbruik + dossierkost.
Dit betekent een gigantische meer-kost.
Zowel voor de borstelmachine als voor de WC-wagen zou er nog een standpijp voorzien
moeten worden. De overige standpijpen worden binnengeleverd.
Nog enkele vragen:
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Wat met de standpijp van het sportcentrum?
Wat met de kermissen waar regelmatig een extra standpijp wordt gevraagd voor
watervoorziening van de foorkramers?

Het schepencollege beslist om maximaal drie standpijpen te houden, een op het
sportcentrum en twee op de technische dienst.
De standpijp van het sportcentrum mag dan gebruikt worden voor de kermissen indien
deze beschikbaar is.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Jan Verhulst - werkleider technische
dienst, aan de sportdienst en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

36.

Voorzien bos voor begraving urnen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om een bos te voorzien of
aan te kopen voor de begraving van (biologisch afbreekbare) urnen.

De zitting wordt gesloten om 16.15 uur.
Volgende zitting wordt bepaald op maandag 23 december 2019 te 13.30 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.
De Algemeen directeur
De Burgemeester

Luc Vermeir

Raf De Wolf
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