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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2020.
Aanwezig:

François Willems, Ronny Heuvinck, François Perdaens,
Gunther Buggenhout, Nele Bosman, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Freya Saeys, Reinout De Mol,
Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Charlotte De Smet, Werner Jansegers,
Els Lambrecht, Reinoud Van Stappen, Gunther Van Haut: Raadsleden;
Maria Van Keer, Goedele Uyttersprot, Jan Vanderstraeten,
Goedele De Cock, Mike Torck: Schepenen;
Raf De Wolf: Burgemeester;
Peter Huyck: Voorzitter;
Luc Vermeir: Algemeen directeur

De zitting wordt geopend om 20.06 uur.
AGENDA

Bespreekpunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Besluit van de burgemeester inzake de organisatie van de gemeenteraad om deze
achter gesloten deuren te houden (digitale zitting). Goedkeuring.
Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 19 februari 2020.
IOED Schelde-Durme. Goedkeuring jaarverslag.
Toetreding van de gemeente Lebbeke tot de vzw Eerstelijnszone Dender en
afvaardiging vertegenwoordiger.
TMVS dv. Algemene vergadering van 16 juni 2020. Goedkeuring agenda en vaststelling
mandaat vertegenwoordigers.
TMVW ov. Aanduiding van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in de
algemene vergaderingen.
TMVW ov. Jaarvergadering 19 juni 2020. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
vertegenwoordiger.
Intergem. Algemene vergadering tevens jaarvergadering van 18 juni 2020.
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.
Logo Dender. Intergemeentelijke preventiewerking. Goedkeuring
beheersovereenkomst.
Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden: verhoging naar 2%.
Goedkeuring.
Samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie en Inburgering. Goedkeuring.
Toekennen van een vrijstelling van retributie aan de standhouders op de markt te
Denderbelle. Goedkeuring.
Retributiereglement voor het gebruik van muziekinstrumenten, voor het recht tot
kopiëren van bladmuziek en liedteksten en voor de uitlening van materiaal vast.
Vaststelling.
Kerstdorp. Retributiereglement voor het voeren publiciteit op kerstdorp editie 20202021. Goedkeuring.
Aanvulling academiereglement. Goedkeuring.
Goedkeuring van de akten tot kosteloze grondinnemingen 2020 - deel 2.
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17.

18.

Vernieuwen, na affrezen, van de toplaag van de asfaltverharding in de Leo
Duboisstraat en de Eikenveldstraat (vanaf de Leo Duboisstraat tot de Flor
Hofmanslaan). Goedkeuring van het bestek, van de wijze van gunnen en van de
indicatieve raming ten bedrage van 87.485,31 euro (excl. btw) of 105.857,23 euro (incl.
btw).
Verkoop bouwgrond Rossevaalstraat 42 als sociale kavel. Goedkeuring.

Agendapunt van raadslid Gunther Buggenhout van de fractie Vlaams Belang.
19.
Aanpassing van artikel 3 retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken en
stickers voor de inzameling, het gebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en voor het gebruik van het containerpark.

Agendapunt van raadslid Reinoud Van Stappen van de fractie Vlaams Belang.
20.
21.

Plaatsen vuilbakken in het speelbos.
Gemeentelijke aankoop mondmaskers.

Agendapunten van raadslid Ann Doran van de fractie Open VLD.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ondersteunende maatregel 1 ingevolge de Covid 19 crisis : Niet innen van de belasting
op het exploiteren van een verbruiksterras voor het dienstjaar 2020. Goedkeuring.
Ondersteunende maatregel 2 ingevolge de Covid 19 crisis : Niet innen van de retributie
op de stand- en plaatsrechten op markten op het openbaar domein voor het dienstjaar
2020. Goedkeuring.
Ondersteunende maatregel 3 ingevolge Covid 19 crisis : Niet innen van de retributie
voor het plaatsen van kermiskramen op het openbaar domein voor het dienstjaar
2020. Goedkeuring.
Ondersteunende maatregel 4 ingevolgde de Covid 19 crisis : toekennen van een
éénmalige premie van 500 euro. Goedkeuring.
Ondersteunende maatregel 5 ingevolge Covid 19 crisis : Toekennen van een éénmalige
premie van 250 euro. Goedkeuring.
Ondersteunende maatregel 6 ingevolge Covid 19 crisis : Tijdelijke aankoopbon.
Goedkeuring.

Agendapunt van raadslid Freya Saeys van de fractie Open VLD.
28.

Aankoop van kwalitatieve, herbruikbare en wasbare mondmaskers ten behoeve van
elke inwoner van de gemeente Lebbeke. Principebeslissing.

AGENDA
OPENBARE VERGADERING

De gemeenteraad houdt één minuut stilte voor het overlijden van de heer Willy Van
Vossole, gewezen gemeenteraadslid.
Gemeenteraad 29 april 2020

3

De voorzitter verwijst naar de afspraak waarbij aan de verschillende fracties werd
gevraagd over welke agendapunten zij akkoord waren. Deze punten worden dan
beschouwd als goedgekeurd met algemeen akkoord en worden dus niet verder
besproken. Alle aanwezige raadsleden gaan daarmee akkoord.
Raadslid Freya Saeys vraagt om bij ordemotie een agendapunt toe te voegen waarbij
in het geldende politiereglement de bepaling, waardoor het verboden is om het
aangezicht te bedekken, wordt aangepast aan het dragen van mondmaskers.
De voorzitter antwoordt dat dit zal nagegaan worden en dat deze vraag zal
beantwoordt worden maar dat dit geen onderwerp van een stemming kan zijn.

Bespreekpunten
1.

Besluit van de burgemeester inzake de organisatie van de gemeenteraad om deze
achter gesloten deuren te houden (digitale zitting). Goedkeuring.

Raadslid Gunther Buggenhout houdt de volgende tussenkomst: ‘Dit agendapunt kan niet
gestemd worden omdat dit in strijd is met art. 21 van het decreet lokaal bestuur. Het punt
stond niet vermeld in de eerste agenda van deze gemeenteraad maar werd pas achteraf
toegevoegd door het college bij de tweede, aangepaste agenda. Het College van
Burgemeester en Schepenen heeft niet de mogelijkheid om agendapunten toe te voegen,
enkel gemeenteraadsleden hebben dit recht.’
De voorzitter antwoordt dat het punt door hemzelf is ingediend en dat hij dat als raadslid
kan. Het punt is dus niet toegevoegd door het college.
Raadslid Gunther Buggenhout antwoordt het volgende: ‘Wij kunnen uit het dossier
onmogelijk opmaken dat dit punt werd ingediend door een raadslid. Het document kan
evengoed van de burgemeester of een van de schepenen komen. Er staat nergens een naam
in vermeld en daarom blijft onze fractie bij ons standpunt dat dit agendapunt niet kan
gestemd worden vandaag.
De voorzitter antwoordt dat hij het per mail naar de algemeen directeur heeft gestuurd en
dat daaruit duidelijk blijkt dat het punt van hem komt. De brief zelf is echter niet door hem
ondertekend en hij stelt voor om er geen discussie over te voeren maar om het punt uit te
stellen tot de zitting van de maand mei.
Alle aanwezige raadsleden gaan daarmee akkoord.

2.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 19 februari 2020.

Raadslid Gunther Buggenhout zegt dat de stemopname bij punt 6 van het verslag niet
vermeld is in het besluit.
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De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 19 februari 2020 worden met
algemeen akkoord goedgekeurd mits het aanvullen van de stemming bij agendapunt 6.

3.

IOED Schelde-Durme. Goedkeuring jaarverslag.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 404, §5 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Schelde-Durme;
Gelet op het schrijven d.d. 19.03.2020 van IOED Schelde-Durme;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Het jaarverslag 2019 van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
Schelde-Durme wordt goedgekeurd.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Steffi Coppens,
erfgoedcoördinator, Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, Markt 1, 9230
Wetteren en aan Ann Seymoens, stafmedewerker.

4.

Toetreding van de gemeente Lebbeke tot de vzw Eerstelijnszone Dender en
afvaardiging vertegenwoordiger.

De gemeenteraad
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op art. 387 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet Lokaal Sociaal Beleid d.d. 09/02/2018;
Gelet op de projectoproep “Samenwerken in eerstelijnszones” d.d. 16/03/2017 van
de Vlaamse Overheid – Agentschap Zorg en Gezondheid en het projectvoorstel dat
ingediend werd vanuit regio Dender;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 18/04/2017 om de intentieverklaring
te ondertekenen teneinde toe te treden tot de eerstelijnszone Dender en het
projectvoorstel in te dienen;
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Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 07/11/2017 waarbij de OCMW-raad
zich akkoord heeft verklaard met de regio-afbakening van ELZ-Dender, met het
aanvraagdossier en met de formele engagementsverklaring;
Gelet op de mail d.d. 11/02/2020 van mevr. Annelies Merckx, diensthoofd
burgerzaken, stadsbestuur Dendermonde, betreffende het indienen van een
nieuwe erkenningsaanvraag;
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 24/02/2020;
Gelet op het advies van het vast bureau d.d. 02/03/2020;
Overwegende de projectoproep “Samenwerken in eerstelijnszones”
d.d. 16/03/2017 van de Vlaamse Overheid – Agentschap Zorg en Gezondheid en het
projectvoorstel dat ingediend werd vanuit regio Dender;
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 18/04/2017 beslist heeft om de
intentieverklaring te ondertekenen teneinde toe te treden tot de eerstelijnszone
Dender;
Overwegende dat de OCMW-raad zich in zitting d.d. 18/04/2017 akkoord heeft
verklaard om het projectvoorstel “Samenwerking in de eerstelijnszone” in te
dienen;
Overwegende dat Gemeentebestuur Lebbeke hiervan op 20/04/2017 schriftelijk op
de hoogte werd gebracht;
Overwegende dat in het kader van de definitieve erkenning als eerstelijnszone ten
laatste op 31/12/2017 een aanvraagdossier moest ingediend worden bij het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid;
Overwegende dat de OCMW-raad zich in zitting van 07/11/2017 akkoord heeft
verklaard met de regio-afbakening van ELZ-Dender, met het aanvraagdossier en
met de formele engagementsverklaring;
Overwegende dat ELZ Dender, in het kader van een nieuwe erkenningsaanvraag,
dient aan te tonen dat minstens 2/3 van de lokale besturen en erkende
eerstelijnszorgverstrekkers ofwel lid zijn van de algemene vergadering van vzw ELZ
Dender, ofwel zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van vzw ELZ Dender
ofwel zich minstens akkoord verklaren met de missie, de visie en het beleidsplan
van ELZ Dender;
Overwegende dat het aangewezen is dat alle 6 lokale besturen (Berlare,
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele) lid zijn van vzw ELZ Dender
en een afgevaardigde aanduiden die het lokaal bestuur op de Algemene
Vergadering van vzw ELZ Dender zal vertegenwoordigen;
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Overwegende dat op 17/02/2020 de bevraging van ELZ Dender voor het
Gemeentebestuur ingevuld werd;
Overwegende dat op 18/02/2020 de bevraging van ELZ voor OCMW Lebbeke
ingevuld werd;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van
24/02/2020 gunstig advies heeft gegeven om toe te treden als lid van vzw
Eerstelijnszone Dender en zich met de voorwaarden akkoord heeft verklaard;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van
24/02/2020 voorgesteld heeft om Sofie Vermeir, hoofdmaatschappelijk assistente,
als afgevaardigde voor lokaal bestuur Lebbeke aan te duiden;
Overwegende dat het vast bureau in zitting van 02/03/2020 gunstig advies gaf om
toe te treden als lid van vzw Eerstelijnszone Dender en zich akkoord verklaarde met
de voorwaarden;
Overwegende dat het vast bureau in zitting van 02/03/2020 gunstig advies gaf om
mevr. Sofie Vermeir, hoofdmaatschappelijk assistente, als afgevaardigde van lokaal
bestuur Lebbeke voor de Algemene Vergadering van vzw ELZ Dender aan te duiden;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De gemeenteraad beslist om toe te treden als lid van vzw Eerstelijnszone
Dender en verklaart zich akkoord met volgende voorwaarden:
- is actief binnen het werkingsgebied van ELZ Dender;
- onderschrijft de statuten van vzw ELZ Dender zoals gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 23/12/2019;
- onderschrijft de missie, de visie en het beleidsplan van ELZ Dender.
Artikel 2 - De gemeenteraad beslist om mevr. Sofie Vermeir, hoofdmaatschappelijk
assistente, als afgevaardigde van lokaal bestuur Lebbeke voor de Algemene
Vergadering van vzw ELZ Dender aan te duiden.
Artikel 3 - Afschrift van huidige beslissing wordt aan de sociale dienst, aan de
financiële dienst en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel directeur overgemaakt.

5.

TMVS dv. Algemene vergadering van 16 juni 2020. Goedkeuring agenda en
vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

Raadslid Freya Saeys vraagt of deze vergadering digitaal gaat doorgaan.
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De algemeen directeur antwoordt dat dat het geval kan zijn of dat de vergadering anders
wordt uitgesteld naar september.
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat Lebbeke aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief van 27 maart 2020 voor de algemene vergadering van TMVS dv op
16 juni 2020 om 14.30u in Flanders Expo, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 februari 2019 waarin Reinout De Mol wordt
aangesteld als vertegenwoordiger en Nele Bosman wordt aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVS;
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;

BESLUIT:
Met 23 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
Werner Jansegers, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
algemene vergadering TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van
deelnemers en de overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per
31 december 2019
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen
Artikel 2 – De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot
de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 16 juni 2020, te onderschrijven en
(hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden
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bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.
Artikel 3 Een afschrift wordt overgemaakt aan TMVS dv, hetzij per post t.a.v. TMVS dv,
p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post,
20200616AVTMVS@farys.be, en aan Reinout De Mol, Baardegemsestraat 33A, 9280
Lebbeke en Nele Bosman, Kerkhofstraat 14, 9280 Lebbeke.

6.

TMVW ov. Aanduiding van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in de
algemene vergaderingen.

De gemeenteraad
Gelet de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017,
inzonderheid artikel 41 en Deel 3, Titel 3 – de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat Lebbeke aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op de statutenwijziging, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering
van TMVW ov in zitting van 19 december 2019, meer bepaald de vereenvoudiging van de
aandelenstructuur;
Gelet op het feit dat de nieuwe aandelenstructuur tot gevolg heeft dat afvaardiging in de
algemene vergadering werd vereenvoudigd;
Gelet op het schrijven d.d. 08.04.2020 van TMVW ov met de mededeling dat de gemeente
Lebbeke volgens de nieuwe structuur een totaal van 168.992 aandelen heeft en dat, op basis
van het nieuwe artikel 41van de statuten de gemeente één (1) effectieve afgevaardigde en
één (1) plaatsvervanger kan afvaardigen naar de algemene vergadering;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 februari 2019 waarin raadsleden Peter
Huyck en Nele Bosman worden aangesteld als vertegenwoordiger en raadslid Bo Macharis
als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van art. 34 van het
Decreet Lokaal Bestuur ;
BESLUIT:
Met 23 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
Werner Jansegers, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 neen-stemmen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
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Artikel 1 – Het besluit van de gemeenteraad van 6 februari 2019 waarin raadsleden Peter
Huyck en Nele Bosman worden aangesteld als vertegenwoordiger en raadslid Bo Macharis
als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW wordt
opgeheven
Artikel 2 – Peter Huyck, gemeenteraadslid, Lindekensstraat 42 te 9280 Lebbeke
(peter@huyck.be) wordt aangeduid om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat
nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 3 – Nele Bosman, gemeenteraadslid, Kerkofstraat 14 te 9280 Lebbeke
(nele.bosman1@telenet.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 4 - Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de
eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 5 - Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan TMVW ov, hetzij per post
t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post,
20200619AVTMVW@farys.be, aan Peter Huyck en Nele Bosman.

7.

TMVW ov. Jaarvergadering 19 juni 2020. Goedkeuring agenda en vaststelling
mandaat vertegenwoordiger.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat gemeente Lebbeke aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op de oproepingsbrief voor de jaarvergadering van TMVW ov op 19 juni 2020, waarin
de agenda werd meegedeeld;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 februari 2019 waarin raadsleden Peter
Huyck en Nele Bosman worden aangesteld als vertegenwoordiger en raadsleden Bo
Macharis en Reinout De Mol als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van TMVW;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2020, waarmee, naar aanleiding van
de statutenwijziging van TMVW van 19 december 2019, het besluit van 6 februari 2019
wordt opgeheven en Peter Huyck wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger en Nele
Bosman als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
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BESLUIT:
Met 23 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
Werner Jansegers, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene jaarvergadering TMVW ov van 19 juni 2020 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en
uittredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Toewijzing pensioenfonds
b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31
december 2019
c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten
per 31 december 2019

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen.
Varia en mededelingen
Artikel 2 - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot
de algemene jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 19 juni 2020, te onderschrijven
en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad
van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde
algemene vergadering.
Artikel 3 - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan TMVW ov, hetzij per post
t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post,
20200619AVTMVW@farys.be, en aan raadsleden Peter Huyck en Nele Bosman.

8.

Intergem. Algemene vergadering tevens jaarvergadering van 18 juni 2020.
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.

De gemeenteraad
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Gelet op het feit dat Lebbeke voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Intergem;
Gelet op het feit dat Lebbeke per aangetekend schrijven van 26 maart 2020 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van
Intergem die op 18 juni 2020 plaatsheeft in ‘De Zilte Zoen’, Nieuwe Steenweg 60,
9440 Temse;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief werd
overgemaakt op 26 maart 2020;
Gelet op artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017,
waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 februari 2019, waarin Evy Van Ransbeeck
wordt voorgedragen als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Intergem en
Bo Macharis wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Gelet op het feit dat we momenteel geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19
waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal
kunnen plaatsvinden;
Gelet op de huidige federale richtlijnen en politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie die het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en
de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact
hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle
voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het
houden van een schriftelijke algemene vergadering, indien dit noodzakelijk mocht blijken;
BESLUIT:
Met 23 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
Werner Jansegers, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van algemene vergadering, tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 18 juni 2020:
1. Kennisneming verslagen van Intergem van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergem afgesloten op 31 december 2019
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
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3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest
(artikel 6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Intergem met betrekking tot het boekjaar
2019.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen
7. Benoeming van een commissaris
8. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het
standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene
vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in
een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die
gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de
individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan
de toezichthoudende overheid.
Artikel 3 – in geval van een fysieke algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 18 juni 2020 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing.
Artikel 4 – Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de
opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat (in pdfversie) op
het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be; aan de raadsleden
Evy Van Ransbeeck en Bo Macharis.

9.

Logo Dender. Intergemeentelijke preventiewerking. Goedkeuring
beheersovereenkomst.

Raadslid Freya Saeys houdt een tussenkomst.
Schepen Goedele De Cock antwoordt.
De gemeenteraad
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op art. 387 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30/01/2009 betreffende de Logo’s, laatst
gewijzigd op 05/04/2019;
Overwegende dat het schepencollege op 27/05/2019 besliste om aan de Vlaamse Overheid
mee te delen dat gemeentebestuur Lebbeke in de toekomst een lokale preventiewerking wil
opstarten, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30/01/2009 betreffende
de Logo’s, laatst gewijzigd op 05/04/2019;
Overwegende dat het formulier ‘Mededeling van een voornemen tot starten van een lokale
preventiewerking’ ondertekend werd en op 28/05/2019 bezorgd werd aan het agentschap
Zorg & Gezondheid;
Overwegende dat er op 16/07/2109 en 25/11/2019 overlegmomenten plaatsvonden om de
inhoudelijke focus en praktische samenwerking uit te diepen en Logo Dender vzw en LogoWaasland vzw bij deze overlegmomenten aansloten, vanuit hun rol in het begeleiden en
ondersteunen van lokale besturen bij hun preventief gezondheidsbeleid;
Overwegende dat op het laatste overleg van 25/11/2019 aan de Logo’s de vraag gesteld
werd een voorstel uit te werken om de regie, het werkgeverschap van extra personeel en
het beheer van werkingsmiddelen, allemaal verbonden aan deze subsidie, binnen hun
organisatie op te nemen;
Overwegende dat het bedrag van de subsidie 3.000 euro per gemeente bedraagt,
vermeerderd met een bedrag per inwoner;
Overwegende dat het aantal inwoners dat in aanmerking komt voor subsidie wordt
‘gewogen’;
Overwegende dat dit betekent dat inwoners die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming in het kader van het RIZIV, dubbel worden geteld;
Overwegende dat het bedrag per gewogen aantal inwoners 0,08 euro bedraagt;
Overwegende dat de subsidies worden toegekend via het Logo, maar wel ten goede komen
aan de gemeenten zelf;
Overwegende onderstaand overzicht van de subsidies per stad/gemeente in ELZ Dender;
Inwoners

Inwoners met
verhoogde
tegemoetkoming

Subsidie

Berlare

14.958

2.147

€4.368

Buggenhout

14.517

1.546

€4.285

Dendermonde

45.769

7.349

€7.249

Lebbeke

19.321

2.621

€4.755
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Zele

21.125

3.147

€4.942

Hamme

24.865

3.818

€5.294

Totaal

140.555

20.628

€30.893

Overwegende dat aan die bijkomende gereglementeerde subsidie voorwaarden verbonden
zijn;
Overwegende dat de samenwerkende gemeenten elk zelf voorzien in een cofinanciering die
minstens even groot is als die van de Vlaamse Gemeenschap, en zich engageren om met de
voorziene subsidie en de eigen inbreng, personeel in te zetten voor de lokale
preventiewerking, en dit voor de volledige looptijd van hun legislatuur;
Overwegende dat als de Vlaamse Regering zou beslissen haar subsidie af te schaffen, dan
ook de verplichting van de lokale besturen om hiervoor zelf middelen in te brengen vervalt;
Overwegende dat de nodige kredieten verbonden aan dit project voorzien werden in het
budget op beleidsitem 090000 sociale bijstand, rekening 6430040 kosten lokale
preventiewerking;
Overwegende dat het schepencollege zich in zitting van 06/04/2020 akkoord verklaarde met
de beheersovereenkomst van Logo Dender in kader van de intergemeentelijke
preventiewerking;
Overwegende dat het schepencollege zich eveneens akkoord verklaarde met het voorstel
dat Logo Dender vzw doet om de regie, het werkgeverschap van extra personeel, de
deskundigheidsbevordering van het personeel en het beheer van werkingsmiddelen,
allemaal verbonden aan de voormelde subsidie, binnen hun organisatie op te nemen;
Overwegende dat het schepencollege zich er ook akkoord mee verklaarde dat het lokaal
bestuur een engagement aangaat gedurende de volledige legislatuur en het jaar 2025, meer
bepaald van juli 2020 tot en met december 2025;
Overwegende dat het dossier ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de beheersovereenkomst van Logo
Dender in kader van de intergemeentelijke preventiewerking.
Artikel 2 – De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het voorstel dat Logo Dender vzw
doet om de regie, het werkgeverschap van extra personeel, de deskundigheidsbevordering
van het personeel en het beheer van werkingsmiddelen, allemaal verbonden aan de
voormelde subsidie, binnen hun organisatie op te nemen.
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Artikel 3 – De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat het lokaal bestuur een engagement
aangaat gedurende de volledige legislatuur en het jaar 2025, meer bepaald van juli 2020 tot
en met december 2025.
Artikel 4 – Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst en aan Sofie
Vermeir, sociale dienst.

10.

Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden: verhoging naar
2%. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid op artikel 56, §1;
Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale
zekerheid;
Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale
besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve
vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van
9 december 2009, zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019;
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;
Gelet op de wet van 30 maart 2018 inzake het gemengd pensioen die een aantal wijzigingen heeft
aangebracht voor o.a. de aanvullende pensioenen in de overheidssector;
Overwegende dat één van de doelstellingen van de wet van 30 maart 2018 erop gericht is om de
lokale besturen aan te moedigen om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren of verder te
ontwikkelen voor de contractuele personeelsleden; dat deze wet voorziet dat een bestuur de helft
van de kost van het aanvullend pensioen in mindering kan brengen van zijn
responsabiliseringsfactuur; dat deze vermindering voor het eerst zal worden toegepast voor het jaar
2019; dat deze vermindering voor het jaar 2020 enkel kan worden toegepast op voorwaarde dat het
bestuur de 2de pensioenpijler optrekt naar minimaal 2% van het aan het RSZ onderworpen loon; dat
voor het jaar 2021 de 2de pensioenpijler minimaal 3% van het aan het RSZ onderworpen loon dient te
bedragen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2020 houdende
de intentieverklaring tot verhoging van de 2de pensioenpijler van de contractuele personeelsleden
van 1% naar 2% van het pensioengevend jaarloon met ingang van 1 januari 2020;

Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden
een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde
werk;
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Na hierover beraadslaagd te hebben;
Het visum werd door de financieel directeur verleend.
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De gemeenteraad verhoogt het aanvullend pensioenstelsel voor zijn contractuele
personeelsleden vanaf 01.01.2020.
Artikel 2 – De gemeenteraad gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler
contractanten dat op 9 december 2009 op het Vlaamse Comité C1 onderhandeld werd (en
zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019), dat in bijlage wordt toegevoegd.
Artikel 3 - De gemeenteraad is de inrichter van het aanvullend pensioenstelsel voor zijn
contractuele personeelsleden.
Artikel 4 – De gemeenteraad stelt de pensioentoelage vast op 2% van het pensioengevend
jaarloon.
Artikel 5 – De gemeenteraad stelt het pensioenreglement, met name het
gemeenteraadsbesluit en het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage),
ter beschikking van zijn contractuele personeelsleden.

11.

Samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie en Inburgering. Goedkeuring.

Schepen Mike Torck licht het agendapunt toe.
Raadslid Freya Saeys stelt een informatieve vraag.
Schepen Mike Torck antwoordt.
Raadslid Reinout De Mol merkt op dat de vorige overeenkomst blijkbaar al vervallen was en
vraagt de stand van zaken van de opmaak van een overzicht van de looptijden van de
gemeentelijke overeenkomsten.
Schepen Mike Torck en de algemeen directeur antwoorden.
De gemeenteraad
Gelet op artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot uitvoering van diverse
bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid, gewijzigd bij
het decreet van 30 april 2009 en het decreet van 6 juli 2012;
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Gelet op het decreet van 30 juni 1981 houdende aanvulling van de artikelen 12 en 33 van de bij
Koninklijk Besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken wat betreft het gebruik van de talen in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten
van het Nederlands taalgebied en Particulieren. BS 10 november 1981, 14.149;
Gelet op het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid zoals gewijzigd bij
het decreet van 30 april 2009 en het decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot uitvoering van diverse
bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid, gewijzigd bij
het decreet van 30 april 2009 en het decreet van 6 juli 2012;
Gelet op de adviezen Vaste Commissie voor Taaltoezicht 35.291 van 07 oktober 2004; 39.021 van
27 juni 2008; 36.146 van 25 november 2004; 32.567 van 19 april 2001; 32.141 van 18/25 mei 2000;
34.038 van 17 oktober 2002; 34.091 van 19 september 2002; 34.100 van 20 juni 2002;
Overwegende dat de toenemende (taal)diversiteit in onze steeds divers wordende samenleving
kansen biedt, maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Tijdens de uitwerking van het
intergemeentelijk integratiebeleid, kwamen verschillende noden naar voor. Deze werden aangereikt
door de beoogde doelgroep, maar ook door verschillende (stedelijke) voorzieningen. Het zijn deze
laatste actoren, dewelke alsmaar meer geconfronteerd worden met een divers publiek en/of
taalbarrières die de toegankelijkheid en de kwaliteit van hun dienstverlening in het gedrang brengt.
Het doordacht ontwikkelen van een integratiebeleid, waar onder een taalbeleid om taaldrempels
weg te werken is dan ook een must;
Overwegende dat het intergemeentelijk integratiebeleid werkt rond concrete beleidsprioriteiten
(nl. een taalbeleid, sociale cohesie, toegankelijkheid en beleidsparticipatie). Een efficiënt en effectief
beleid (waaronder het taalbeleid) vereist dan ook een zorgvuldige analyse van de integratie-context;
Overwegende dat een eerste stap hierin een algemene samenwerkingsovereenkomst en een
overeenkomst werksessie taalbeleid vormen;
Overwegende dat de algemene samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en
Inburgering liep tot en met 31 december 2019. Graag wensen we voor het lokaal bestuur van
Lebbeke een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor de periode 2020 – 2025;
Overwegende dat een diverse samenleving vraagt om een diverse, duurzame en doordachte aanpak.
Om te vermijden dat acties die worden ondernomen druppels op een hete plaat blijven, dient een
integratiebeleid gevoerd te worden vanuit een samenhangende en gedragen visie met concrete
doelen, strategieën, acties en (taal)afspraken. Een inclusief en horizontaal integratiebeleid verhoogt
de kans op een duurzame en doordachte aanpak;

Overwegende dat er geen directe kosten verbonden zijn aan de algemene
samenwerkingsovereenkomst van het Agentschap Integratie en Inburgering;
Overwegende dat de werksessies taalbeleid voor twee workshops 250 euro kosten;
BESLUIT:
Met 23 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
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Werner Jansegers, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 - De gemeenteraad keurt de algemene samenwerkingsovereenkomst van het
Agentschap Integratie en Inburgering goed.
Artikel 2 – Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Dorien
Heuninck, integratieambtenaar.

12.

Toekennen van een vrijstelling van retributie aan de standhouders op de markt te
Denderbelle. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd bij decreet van 24 februari 2017;
Gelet op het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017;
Gelet op het Retributiereglement voor de ambulante handel op openbare markten en op het
openbaar domein buiten de openbare markten van 18 december 2019;
Overwegende dat de markt in Denderbelle een moeilijk jaar achter de rug heeft omwille van
de wegenwerken, waarbij zij achtereenvolgens:
 op het Dorp moesten herschikken omwille van het werfverkeer (april 2019)
 moesten verhuizen naar het Klein Gent waarbij zij niet in optimale omstandigheden
stonden omwille van de wegenwerken ( grote plassen en aanwezig werfmateriaal) en
de sluiting van het café Het Vat (juni 2019)
 opnieuw moesten herschikken bij de terugkeer naar het Dorp omwille van de
gewijzigde verkeerssituatie (januari 2020);
Overwegende dat de bezoekers aan de markt ook opnieuw hun weg moeten vinden;
Overwegende dat een markt op vrijdag minder bezoekers lokt dan een markt in het
weekend;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Voor de periode 01.01.2020 tot en met 31.12.2020 zal een vrijstelling van
retributie voor de ambulante handel op openbare markten en op het openbaar domein
buiten de openbare markten verleend worden aan de marktkramers in Denderbelle.

Gemeenteraad 29 april 2020

19

Artikel 2 – Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst
lokale economie en de gemachtigd toezichter.

13.

Retributiereglement voor het gebruik van muziekinstrumenten, voor het recht tot
kopiëren van bladmuziek en liedteksten en voor de uitlening van materiaal vast.
Vaststelling.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en
latere wijzigingen;
Gelet op de vaststelling door de gemeenteraad van 18 december 2019 van het
retributiereglement voor het gebruik van muziekinstrumenten voor het recht tot kopiëren
van bladmuziek en liedteksten;
Overwegende dat het nuttig is het gebruik van instrumenten te onderwerpen aan zowel een
huurovereenkomst als aan een waarborg;
Overwegende dat het nuttig is beide reglementen samen te voegen;
Gelet op de bespreking van dit punt op de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen van 24 februari 2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De gemeenteraad stelt het retributiereglement voor het gebruik van
muziekinstrumenten, voor het recht tot kopiëren van bladmuziek en liedteksten en voor de
uitlening van materiaal vast.
Artikel 2 – Het retributiereglement voor het gebruik van muziekinstrumenten, voor het recht
tot kopiëren van bladmuziek en liedteksten en voor de uitlening van materiaal en het
aanvraagformulier voor het uitlenen van materiaal, in bijlage, maken integraal deel uit van
deze beslissing.
Artikel 3 – Het reglement treedt in werking vanaf 1 september 2020 en is geldig tot 30 juni
2026.
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Artikel 4 – Het retributiereglement voor het gebruik van muziekinstrumenten en voor het
recht tot kopiëren van bladmuziek en liedteksten zoals vastgesteld door de gemeenteraad
van 18 december 2019 wordt opgeheven vanaf 1 september 2020.
Artikel 5 – Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Christine
De Greef, medewerker muziekacademie, Jeroen Bosman, financieel directeur en aan Ann
Seymoens, stafmedewerker interne zaken.

14.

Kerstdorp. Retributiereglement voor het voeren publiciteit op kerstdorp editie 20202021. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op de meerjarenplanning Actieplan 20 - Actie 148 waarbij opgenomen werd tot het
opnieuw voorzien van een kerstdorp met ijspiste tijdens de eindejaarsperiode;
Gelet op het feit dat dit eindejaarsproject met openluchtijspiste doorgaat op de Grote Plaats
te Lebbeke en dit van 04.12.2020 tot en met 03.01.2021;
Gelet op het feit dat er hiervoor sponsoring zal gezocht worden door de verschillende
vrijetijdsdiensten van de gemeente;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet en inzonderheid op de artikelen 186 en 187;
Gelet op de omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief
toezicht op de gemeenten en de politiezones;
Gelet op het gemeentedecreet, aangenomen door het Vlaams Parlement op 06 juli 2005 en
bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005;
Gelet op de omzendbrief BA/2006/01 d.d. 13 januari 2006 van de Vlaamse Minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de inwerkingtreding
van de bepalingen van het bestuurlijk toezicht in toepassing van het voormelde
gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepen;
Besluit
Met algemeen akkoord.
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Artikel I - Goedkeuring wordt verleend aan het hiernavermeld retributiereglement voor het
voeren van publiciteit naar aanleiding van en ter gelegenheid van het project ‘Lebbeke
Wintert’. Goedkeuring.
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VOEREN VAN PUBLICITEIT NAAR AANLEIDING VAN EN
TER GELEGENHEID VAN HET PROJECT ‘LEBBEKE WINTERT’.

Artikel 1: Tijdens de periode van 4 december 2020 tot en met 3 januari 2021 zal het
gemeentebestuur een overdekt kerstdorp met ijspiste plaatsen op de Grote Plaats ter
hoogte van het gemeentehuis, gekend als "Lebbeke Wintert".
Artikel 2: Tijdens deze periode wordt aan de ijspiste publiciteit toegelaten tegen de
gangbare en de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven.
Artikel 3: De verschillende sponsorpakketten en de hieraan gekoppelde retributie bestaan
uit:
Sponsorpakket Brons € 150,00
20 schaatsbeurten
Reclame op de website en logo sponsor op achterkant toegangskaart schaatspiste.
Sponsorpakket Zilver € 350,00
30schaatsbeurten
Reclamebord 150x60cm op de ijspiste
Reclame op de website en logo sponsor op achterkant toegangskaart schaatspiste.
Sponsorpakket goud € 500,00
35 schaatsbeurten
2 reclameborden van 150x60cm op de ijspiste
Reclame op de website, flyer en logo sponsor op achterkant toegangskaart schaatspiste.
Sponsorpakket diamant € 750,00
40 schaatsbeurten
3 reclameborden van 150x60cm op de ijspiste
Reclame op de website, affiche , flyer en logo sponsor op achterkant toegangskaart
schaatspiste.
UITZONDERLIJKE SPONSORPAKKETTEN met een minimumwaarde van 1.500,00 euro kunnen
besproken worden via een apart voorstel aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4: Combinaties van verschillende pakketten zijn mogelijk.
Artikel 5: Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.
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Artikel II: Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan de sportfunctionaris Marnix Van Cauter en
aan de financieel directeur Jeroen Bosman.

15.

Aanvulling academiereglement. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3,
38, 58 en 60;
Gelet op artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het academiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
29.03.2019;
Gelet op de goedkeuring van de aanvulling van het academiereglement, goedgekeurd door
het college in zitting van 24 februari 2020;
Hoofdstuk 3 inschrijving
Artikel 6
§1. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in
eerste instantie op een wachtlijst ingeschreven:
- leerlingen die willen inschrijven voor een tweede instrument of een tweede optie van
hetzelfde domein.
-niet-financierbare leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs,
Wordt vervangen door:
Hoofdstuk 3 inschrijving
Artikel 6
§1. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in
eerste instantie op een wachtlijst ingeschreven:
- leerlingen die willen inschrijven voor een tweede instrument of een tweede optie van
hetzelfde domein.
Met ingang van het schooljaar 2020 - 2021 kunnen leerlingen – die met succes de 2de
graad volledig afgerond hebben - vanaf de 3de graad* een aanvraag indienen om een 2de
instrument of een 2de optie van hetzelfde domein te volgen. Hiertoe dient de leerling een
gemotiveerde aanvraag in bij de directie, ten laatste op 15 september (formulier te
verkrijgen op het secretariaat).
Na goedkeuring door de directie en een positieve evaluatie door de leerkrachten van beide
instrumenten / opties na 3 maanden (december) kunnen leerlingen 2de instrument / 2de
optie dit/deze verder blijven volgen. Na een negatieve evaluatie na 3 maanden dient de
leerling het 2de instrument / de 2de optie stop te zetten.
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De leerling dient op het einde van elk schooljaar positief geëvalueerd te zijn voor de
combinatie van beide instrumenten / opties, zo niet, dient het 2de instrument / de 2de optie
stopgezet te worden.
*Leerlingen 2de graad, die vóór het schooljaar 2020 – 2021 startten met een 2de instrument
of 2de optie, kunnen dit/deze blijven volgen, wanneer ze op het einde van elk schooljaar
positief geëvalueerd zijn voor de combinatie van beide instrumenten / opties, zo niet, dient
het 2de instrument / de 2de optie stopgezet te worden.
-niet-financierbare leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs,
Dit geldt o.a. voor leerlingen 1.2 in het domein muziek voor instrument.
Leerlingen 1.1 in het domein muziek volgen enkel het groepsvak.
Overwegende dat het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs een
academiereglement verplicht stelt voor elke academie;
Overwegende dat het academiereglement de betrekking tussen het schoolbestuur en de
leerlingen en desgevallende de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in
feit de minderjarige leerling onder hun bewering hebben, regelt;
Overwegende dat het academiereglement een aantal verplichte elementen moet bevatten
zoals bepaald in artikel 58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Overwegende dat het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van
academiereglement van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel I – Artikel 6 van het academiereglement wordt vervangen als volgt:
Artikel 6 §1. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in
eerste instantie op een wachtlijst ingeschreven:
- leerlingen die willen inschrijven voor een tweede instrument of een tweede optie van
hetzelfde domein.
Met ingang van het schooljaar 2020 - 2021 kunnen leerlingen – die met succes de
2de graad volledig afgerond hebben - vanaf de 3de graad* een aanvraag indienen om een
2de instrument of een 2de optie van hetzelfde domein te volgen. Hiertoe dient de leerling
een gemotiveerde aanvraag in bij de directie, ten laatste op 15 september (formulier te
verkrijgen op het secretariaat).
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Na goedkeuring door de directie en een positieve evaluatie door de leerkrachten van
beide instrumenten / opties na 3 maanden (december) kunnen leerlingen 2de instrument
/ 2de optie dit/deze verder blijven volgen. Na een negatieve evaluatie na 3 maanden
dient de leerling het 2de instrument / de 2de optie stop te zetten.
De leerling dient op het einde van elk schooljaar positief geëvalueerd te zijn voor de
combinatie van beide instrumenten / opties, zo niet, dient het 2de instrument / de 2de
optie stopgezet te worden.
*Leerlingen 2de graad, die vóór het schooljaar 2020 – 2021 startten met een 2de
instrument of 2de optie, kunnen dit/deze blijven volgen, wanneer ze op het einde van elk
schooljaar positief geëvalueerd zijn voor de combinatie van beide instrumenten / opties,
zo niet, dient het 2de instrument / de 2de optie stopgezet te worden.
-niet-financierbare leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds
kunstonderwijs,
Dit geldt o.a. voor leerlingen 1.2 in het domein muziek voor instrument.
Leerlingen 1.1 in het domein muziek volgen enkel het groepsvak.
Artikel II – Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij
elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de
meerderjarige leerling en aan de ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor
akkoord.
Artikel III – Het gewijzigde academiereglement treedt in werking op 1 mei 2020.
Artikel IV – Het academiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
24 februari 2020 wordt opgeheven met ingang van 1 mei 2020.

16.

Goedkeuring van de akten tot kosteloze grondinnemingen 2020 - 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;
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Gelet op de samenvattende tabel van de kosteloze grondinnemingen met een totale
oppervlakte van 117,20m² ter waarde van 1.465 euro;
Gelet op het Gemeentedecreet;
BESLUIT:

Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Machtiging wordt verleend om de in de bijgaande tabel vermelde percelen met
een totale oppervlakte van 117,20m² 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 - Afschrift van dit besluit voor kennisgeving overgemaakt wordt aan de dienst
grondgebiedzaken en aan de financieel directeur Jeroen Bosman.
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GRONDINNEMINGEN
2020 DEEL 2 - gemeenteraad 25 maart 2020
EIGENAARS

LIGGING

OPPERVLAKTE

Perceeladres

1

Heyvaert Nick
Vermeir Saartje

Hemelstraat 28

9200 Dendermonde

Bareelstraat

2

C

279 P3

279 F3

112

2

Vermeiren Willy
Cornelis Noëlla

Steenkouterbaan 2A

9280 Lebbeke

Steenkouterbaan

4

A

139 F

139 K

5,20

in m²
Oude
nummers

Afdeling

Kadaster
Nieuwe
nummers

Gemeente

Sectie

Adres

Nummer

Naam

Totaal: 117,20m²
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17.

Vernieuwen, na affrezen, van de toplaag van de asfaltverharding in de Leo
Duboisstraat en de Eikenveldstraat (vanaf de Leo Duboisstraat tot de Flor
Hofmanslaan). Goedkeuring van het bestek, van de wijze van gunnen en van de
indicatieve raming ten bedrage van 87.485,31 euro (excl. btw) of 105.857,23 euro
(incl. btw).

De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
42 en 43, 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 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,
1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het artikel 43, §2, 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op het dossier opgesteld door de technische dienst;
Gelet op het verslag van Albert Vereeken, deskundig toezichter bij het gemeentebestuur: ‘De
Leo Duboisstraat is aangelegd in 1980. De toplaag van de asfaltverharding is na 40 jaar druk
verkeer dan ook dringend aan herstel toe (nieuwe toplaag). De bedoeling is dit jaar het asfalt
te vernieuwen na de aanleg van het nieuwe voetpad (reeds goedgekeurd door de
gemeenteraad). Gelijk met de Leo Duboisstraat zal ook de toplaag van de Eikenveldstraat
(deel) worden vernieuwd. Deze weg, die zeer veel gebruikt wordt door de schoolgaande
jeugd en de bewoners van het rusthuis, is ook dringend aan herstel toe. Ook alle
toezichtkamers in deze straat dienen aangepast te worden. Deze liggen immers lager dan de
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asfaltverharding van de rijweg, wat een gevaarlijke toestand is voor de fietsers en tevens
zeer moeilijk voor rolstoelgebruikers van het woonzorgcentrum.’;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht indicatief wordt geraamd op 87.485,31
euro (excl. btw) of 105.857,23 euro (incl. btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van
2020;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen;
Besluit
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het dossier ‘Vernieuwen, na affrezen, van de
toplaag van de asfaltverharding in de Leo Duboisstraat en de Eikenveldstraat (vanaf de Leo
Duboisstraat tot de Flor Hofmanslaan).
Artikel 2 – Goedkeuring wordt verleend aan het dossier opgesteld door de technische dienst
en dat bestaat uit het bestek, de wijze van gunnen, het offerteformulier en de indicatieve
raming ten bedrage van 87.485,31 euro (excl. btw) of 105.857,23 euro (incl. btw).
Artikel 3 – Deze opdracht zal gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 4 – Het krediet voor deze uitgave is voorzien in het investeringsbudget van 2020,
project wegen, algemene rekening 224000, beleidsitem 020000, Actieplan 12, Actie 55.
Artikel 5 – Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Jeroen Bosman – financieel
directeur, en aan Albert Vereeken – deskundig toezichter.

18.

Verkoop bouwgrond Rossevaalstraat 42 als sociale kavel. Goedkeuring.

Schepen Jan Vanderstraeten licht het agendapunt toe.
Raadslid Gunther Buggenhout houdt de volgende tussenkomst:
‘Ik stel mij toch wel de vraag waarom de gemeente een woning heeft aangekocht in 2009 om
jaren daarna, met sloopkosten uiteraard, de bouwgrond gaat verkopen. Een gemeente zou
toch als ze iets wil verwerven daar een bepaald doel mee voor ogen hebben. In mijn ogen
dient een gemeente toch niet voor immobiliënkantoor te spelen voor eigenaars die hun
goed niet kwijtraken.’
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Schepen Jan Vanderstraeten beantwoordt de vraag.
Raadsleden François Willems en Ronny Heuvinck verduidelijken waarom het perceel werd
aangekocht.

De gemeenteraad
Gelet op de aankoop van de woning gelegen te Lebbeke aan de Rossevaalstraat 42 bij akte
verleden voor notaris Luc Eeman op 6 juli 2009;
Overwegende dat de gemeente sinds geruime tijd de, na afbraak van de
woning, vrijgekomen bouwgrond wenst te verkopen;
Gelet op het schattingsverslag van de heer Marc Mariën opgemaakt in 2013 waarbij
de waarde van de bouwgrond geraamd werd op 40.000 euro;
Overwegende dat de huidige waarde van de grond, op basis van de evolutie van
bouwgronden tussen 2007 en 2014, geraamd kan worden in de buurt van 55000 euro,
is het aangewezen een nieuwe schatting te laten doen;
Gelet op het schrijven van de sociale bouwmaatschappij SBK te Dendermonde van 26 april
2018;
Overwegende dat SBK de taak op zich kan nemen om conform de geldende wetgeving de
lijst met kandidaten bij te houden en de koper aan te duiden;
Gelet op de voorwaarden waaraan de koper van een sociale bouwgrond moet
voldoen, gevoegd bij het schrijven van 26 april 2018;
Overwegende dat de gemeente zelf de nodige reclame moet voeren;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Met 23 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
Werner Jansegers, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan de verkoop van de bouwgrond gelegen aan de
Rossevaalstraat 42 als sociale kavel.
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Artikel 2 - Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Stefan
Ravijts, landmeter en aan Jeroen Bosman, financieel directeur.

Agendapunt van raadslid Gunther Buggenhout van de fractie Vlaams Belang
19.

Aanpassing van artikel 3 retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken en
stickers voor de inzameling, het gebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en voor het gebruik van het
containerpark.

Raadslid Gunther Buggenhout licht het agendapunt toe als volgt: ‘Vanaf 1 april is de nieuwe
maatregel van kracht bij afvalintercommunale Verko om het maximumgewicht van de
huisvuilzakken te verlagen. Zo mag er nu nog 15 kilogram afval steken in een grote
huisvuilzak en 10 kilogram in het kleinere formaat. De reden waarom Verko dit doorvoerde
kan onze fractie begrijpen want de gezondheid van de vuilnisophalers primeert. Waar we
niet mee akkoord kunnen gaan is het feit dat de prijs van de huisvuilzakken niet werd
aangepast. Voor ons is het vrij simpel ¼ minder afval in de zak is ook ¼ van de aankoopprijs.
Vooral de laagste inkomens worden hiermee nog maar eens getroffen.
Concreet betekent dit dat we art. 3 van het retributiereglement op de verkoop van
huisvuilzakken en stickers voor de inzameling, het gebruik, de recyclage, de nuttige
toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en voor het gebruik van het
containerpark aan te passen naar:
13,50 €/rol voor 20 huisvuilzakken van 30 liter
13€/rol voor 10 huisvuilzakken van 60 liter
Ik vraag hiervoor de stemming’
Raadslid Els Lambrecht licht het standpunt hieromtrent toe van de intercommunale Verko.
Schepen Goedele Uyttersprot vult aan.
Raadslid Gunther Buggenhout stelt dat dit een belastingverhoging blijft die de inwoners van
Lebbeke moeten ophoesten.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over dit voorstel.
Met 10 ja-stemmen (Open VLD, Vlaams Belang) en 15 neen-stemmen (N-VA, CD&V, sp.aGroen) wordt het voorstel verworpen.

Agendapunten van raadslid Reinoud Van Stappen van de fractie Vlaams Belang.
20.

Plaatsen vuilbakken in het speelbos.

Raadslid Reinoud Van Stappen licht het agendapunt toe als volgt: ‘Door de coronacrisis
zoeken vele mensen een alternatieve ontspanning. Fietsen en wandelen zijn ondertussen
ingeburgerd onder de Lebbeekse bevolking. Vele wandelaars zoeken dan ook de stukjes
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natuur en daarbij horende stille wegen op van onze prachtige groene gemeente. Dus ook het
speelbos aan de Baasrodestraat. Tot mijn grote spijt moet ik tijdens mijn dagelijkse
wandeling doorheen het speelbos vaststellen dat er veel vuil wordt achter gelaten. Vooral bij
de bankjes ter hoogte de speeltuigen liggen er geregeld drankblikken, sigarettenpeuken, etc.
Ik neem geregeld eens een zak mee om samen met de kinderen op te ruimen maar ik denk
niet dat dat de bedoeling is. Het lijkt me dan ook interessant om op die plaats, al was het
maar voor bepaalde duur, vuilbakken te plaatsen. Ik vraag daarom ook de stemming per
fractie om dit voorstel te steunen.’
Schepen Goedele Uyttersprot beantwoordt de vraag.
Raadslid An Doran stelt een bijkomende vraag.
Schepen Goedele Uyttersprot antwoordt.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over dit voorstel.
Met 10 ja-stemmen (Open VLD, Vlaams Belang) en 15 neen-stemmen (N-VA, CD&V, sp.aGroen) wordt het voorstel verworpen.
21.

Gemeentelijke aankoop mondmaskers.

Raadslid Freya Saeys vraagt om dot agendapunt samen te behandelen met agendapunt 28
aangezien zij in dat punt ook de gemeentelijke aankoop van mondmaskers vraagt.
Alle aanwezige raadsleden gaan daarmee akkoord.
Raadslid Reinoud Van Stappen licht het agendapunt toe als volgt: ‘De coronacrisis is
momenteel nog volop aan het woeden. Toch denkt men al – terecht – aan de exit strategie
en hoe deze aan te pakken. Hoe kan op een verstandige manier, gefaseerd, het openbare
leven heropstarten. Een van de raadgevingen die komt uit de veiligheidsraad voor een
heropstart is het breed gebruik van mondmaskers. Het zou dan gaan om een herbruikbare,
wasbare maskers waar een filter in past. We mogen echter ook niet uit het oog verliezen dat
de verschillende experten waarschuwen voor een nieuwe opstoot van het virus. De
beschikbaarheid van dergelijk maskers bij de bevolking is dan zeer belangrijk. De beste
manier om iedereen van een mondmasker te voorzien is dan ook een gestructureerde
aanpak van bovenaf. De beschikbaarheid van dergelijke maskers is hierbij zeer belangrijk, ik
vraag dan ook of deze voor elke Lebbekenaar boven de 12 jaar kunnen worden voorzien.
Eventueel kan u met de zorgregio of met nabije, geïnteresseerde besturen een
groepsaankoop doen. Als we nu uit de startblokken schieten voor dergelijke aankoop en
verdeling naar de bevolking kan Lebbeke zich goed voorbereiden op het einde van de
noodtoestand waarin we nu leven. Ik vraag daarom ook de stemming per fractie om dit
voorstel te steunen.’
Raadslid Freya Saeys licht haar voorstel toe als volgt: ‘De coronacrisis houdt de wereld en
ook Vlaanderen nu al een aantal weken in zijn greep. Sedert half maart geldt er een
lockdown, waarbij scholen en winkels gesloten zijn, en iedereen verplicht thuis moet blijven.
Ook het respecteren van een afstand van minimaal 1,5 meter, en regelmatig handen wassen
zijn basisregels waaraan iedereen zich moet houden.
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Sinds vrijdag is het duidelijk dat mondmaskers een belangrijk onderdeel zullen zijn van de
exit-strategie. Mondmaskers worden sterk aangeraden en in bepaalde gevallen zelfs
verplicht. Zo zal iedereen ouder dan 12 jaar vanaf 4 mei een mondmasker moeten dragen op
het openbaar vervoer. Heel wat inwoners hebben kopzorgen over mondmaskers. Niet
iedereen kan een mondmasker stikken of online bestellen.
Iedere burger zal minstens één gratis stoffen mondmasker krijgen, maar verschillende lokale
overheden gaan ondertussen zelf op zoek naar mondmaskers.
Gezien het belang ervan en de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de openbare
gezondheid, stelt Open Vld Lebbeke voor dat de gemeente op korte termijn overgaat tot de
aankoop van voldoende kwaliteitsvolle, herbruikbare en wasbare mondmaskers en zorgt
voor de verdeling bij alle inwoners. Een handleiding over het correct gebruik, is daarbij
vanzelfsprekend onontbeerlijk.
Slechts als iedereen over mondmaskers beschikt, en er ook consequent gebruik van maakt,
kunnen we er voor zorgen dat mensen die besmet zijn zonder het te weten het virus niet
gaan verspreiden en er zo geen nieuwe verspreidingsgolf komt. Ik wil nogmaals
benadrukken dat afstand houden en een goede handhygiëne nog steeds de belangrijkste
maatregelen blijven, en zeker niet mogen verslappen.
Meerdere lokale besturen zelf al het initiatief genomen om mondmaskers aan te kopen. Die
initiatieven werden gebundeld en een handleiding gemaakt voor de andere lokale besturen
die hiermee aan de slag willen gaan. Er zijn modelbestekken, modelbesluiten en checklists
aangereikt. Daarbovenop is er een lijst van leveranciers bezorgd die andere lokale besturen
gebruikt hebben. Op deze manier wordt de gemeente ondersteund vanaf het opstellen van
de overheidsopdracht tot de controle van de levering.
Lokale besturen kunnen zich ook verenigen waarbij één lokaal bestuur als aankoopcentrale
fungeert voor meerdere lokale besturen. Dit kan door een provincie, een intercommunale,
een centrumstad of éénder welke gemeente worden georganiseerd. Deze aankoopcentrale
verricht de aankoopactiviteiten. Andere lokale besturen kunnen hier dan bij aansluiten.
Een gezamenlijke aankoop door meerdere lokale besturen heeft verschillende voordelen.
Het zorgt voor minder versnippering, het is efficiënter en het zorgt gemiddeld voor een
lagere aankoopprijs.
Er kan ook samengewerkt worden met goede doelen:
Think Pink België verkoopt in samenwerking met Think Pink Europe stoffen maskers om jou
en je dierbaren te beschermen tegen het coronavirus. Eén masker kost 2,49 euro (inclusief
btw). 80 % van de opbrengst gaat naar Think Pink België en dus naar de strijd tegen
borstkanker.
Ook Stop Darmkanker verkoopt mondmaskers.
Andere gemeenten:
Lochristi: de gemeentelijke veiligheidscel besliste zaterdagmorgen om 27.000 stoffen
mondmaskers aan te kopen, voor de gezondheid van alle burgers. De afgelopen dagen
werden de mogelijke pistes bekeken, en na het advies van de Nationale Veiligheidsraad van
vrijdagavond werd de knoop doorgehakt.
Mondmaskers zullen een belangrijke factor zijn in de komende weken, onder meer in
supermarkten en op het openbaar vervoer. Om die reden gaat de gemeente Lochristi mee in
een groepsaankoop met vooral gemeenten uit het Meetjesland, maar ook Wachtebeke en
Zelzate. Er werd geopteerd voor linnen maskers, met linten in plaats van met elastieken. Die
garanderen onder meer een langere levensduur. Met 27.000 stuks wordt ruim voldaan aan
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de behoefte van een mondmasker per inwoner. De bestelling wordt half mei verwacht, over
de verdeling wordt later gecommuniceerd.
Vijf steden en gemeenten in Vlaams-Brabant zullen samen mondmaskers aankopen. De
groepsaankoop moet zorgen voor betrouwbare leveringen van kwaliteitsvolle mondmaskers
voor de ruim 1,2 miljoen inwoners van de intercommunales Haviland en Interleuven.
Deze gemeenten kunnen dan eigenlijk nog een extra mondmasker aanbieden aan hun
inwoners.’
De burgemeester antwoordt en licht de planning van de gemeente i.v.m. de productie en
de verdeling van de mondmaskers toe. De gemenete zal dus in eerste instantie de
mondmaskers zelf maken en ze zelf verdelen bij de inwoners.
Raadslid Freya Saeys vraagt of de gemeente in de zelfgemaakte mondmaskers ook filters zal
aankopen en verdelen.
De burgemeester antwoordt dat de gemeente zelf geen filters zal aankopen maar zal
wachten op de levering ervan door de federale overheid.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over het voorstel van raadslid Reinoud Van
Stappen.
Met 10 ja-stemmen (Open VLD, Vlaams Belang) en 15 neen-stemmen (N-VA, CD&V, sp.aGroen) wordt het voorstel verworpen.

Agendapunten van raadslid Ann Doran van de fractie Open VLD.
22.

Ondersteunende maatregel 1 ingevolge de Covid 19 crisis : Niet innen van de
belasting op het exploiteren van een verbruiksterras voor het dienstjaar 2020.
Goedkeuring.

Raadslid An Doran licht het agendapunt toe as volgt: ‘Covid 19 heeft voor onze Lebbeekse
bedrijven en ondernemers een ernstige impact. Om deze zoveel mogelijk te ondersteunen
zou ik willen vragen om bijkomende maatregel te nemen, bovenop de maatregelen die reeds
door de Vlaamse Regering werden genomen.’
Zij stelt voor om de belasting op het exploiteren van een verbruiksterras voor het dienstjaar
2020 niet te innen.
Raadslid Freya Saeys houdt de volgende tussenkomst: ‘Het is voor de zoveelste keer duidelijk
dat deze meerderheid geen beleidsvisie heeft.
Open Vld neemt het initiatief om nodige herstelmaatregelen te treffen voor onze
handelaars, zelfstandigen en KMO’s en een paar dagen later kondigt de meerderheid
maatregelen af. De voorbije periode is niks terug te vinden in de notulen of agenda’s van de
schepencolleges. Dus men moet niet afkomen dat men daar al mee bezig was. Als je er mee
bezig was, had men dit al lang besproken in het schepencollege.
Dus jullie zullen in paniek geschoten zijn, wanneer onze vele agendapunten rond
steunmaatregelen zijn binnengekomen. Jullie hadden nog geen enkel plan om lokaal jullie
verantwoordelijkheid te nemen.
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Altijd kijken naar Vlaams en Federaal. Wel, het lokaal bestuur heeft ook zijn
verantwoordelijkheid. Naar zijn ondernemers en zijn burgers in het algemeen toe.
Zo goed als iedereen wordt getroffen door de coronacrisis en zeker onze lokale ondernemers
die hun deuren moeten sluiten en heel wat omzet verliezen. Daarom heeft Open Vld
Lebbeke een aantal steunmaatregelen op lokaal niveau uitgewerkt. ‘
De burgemeester antwoordt en licht de maatregelen die door het schepencollege en door
de gemeentelijke crisiscel zijn genomen toe.
Hij zegt dat de meerderheid akkoord kan gaan met het eerste en het tweede voorstel van
raadslid An Doran aangezien ze reeds besproken zijn in het college. Hij zegt dat met de
laatste drie voorstellen niet akkoord kan gegaan worden gezien de zeer hoge kostprijs ervan.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over dit voorstel.
Met algemeen akkoord wordt het voorstel goedgekeurd.
De gemeenteraad beslist om de belasting op het exploiteren van een verbruiksterras voor
het dienstjaar 2020 niet te innen.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.
23.

Ondersteunende maatregel 2 ingevolge de Covid 19 crisis : Niet innen van de
retributie op de stand- en plaatsrechten op markten op het openbaar domein voor
het dienstjaar 2020. Goedkeuring.

Raadslid An Doran licht het agendapunt toe.
Zij stelt voor om de retributie op de stand- en plaatsrechten op markten op het openbaar
domein voor het dienstjaar 2020 niet te innen.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over dit voorstel.
Met algemeen akkoord wordt het voorstel goedgekeurd.
De gemeenteraad beslist om de retributie op de stand- en plaatsrechten op markten op het
openbaar domein voor het dienstjaar 2020 niet te innen.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.
24.

Ondersteunende maatregel 3 ingevolge Covid 19 crisis : Niet innen van de retributie
voor het plaatsen van kermiskramen op het openbaar domein voor het dienstjaar
2020. Goedkeuring.

Raadslid An Doran licht het agendapunt toe.
Zij stelt voor om de retributie voor het plaatsen van kermiskramen op het openbaar domein
voor het dienstjaar 2020 niet te innen.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over dit voorstel.
Met algemeen akkoord wordt het voorstel goedgekeurd.
De gemeenteraad beslist om de retributie voor het plaatsen van kermiskramen op het
openbaar domein voor het dienstjaar 2020 niet te innen.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.
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25.

Ondersteunende maatregel 4 ingevolgde de Covid 19 crisis : toekennen van een
éénmalige premie van 500 euro. Goedkeuring.

Raadslid An Doran licht het agendapunt toe.
Zij stelt voor dat de ondernemingen die van de Vlaamse overheid een hinderpremie van
€4000 ontvangen hebben bij het gemeentebestuur van Lebbeke een éénmalige premie van
€500 kunnen aanvragen.
De burgemeester en schepen Jan Vanderstraeten geven hun standpunt.

De gemeenteraad gaat over tot de stemming over dit voorstel.
Met 10 ja-stemmen (Open VLD, Vlaams Belang) en 15 neen-stemmen (N-VA, CD&V, sp.aGroen) wordt het voorstel verworpen.
26.

Ondersteunende maatregel 5 ingevolge Covid 19 crisis : Toekennen van een
éénmalige premie van 250 euro. Goedkeuring.

Raadslid An Doran licht het agendapunt toe.
Zij stelt voor dat de ondernemingen die van de Vlaamse overheid een hinderpremie van
€3000 ontvangen hebben bij het gemeentebestuur van Lebbeke een éénmalige premie van
€250 kunnen aanvragen.
De lokale premie wordt toegekend nadat de onderneming het bewijs voorlegt van de
betaling van het respectievelijke bedrag door de Vlaamse Overheid. De lokale premie zou
gestort worden op het rekeningnummer van de onderneming, die dezelfde moet zijn als
waar de Vlaamse Overheid op uitbetaald heeft.
Schepen Jan Vanderstaeten antwoordt.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over dit voorstel.
Met 10 ja-stemmen (Open VLD, Vlaams Belang) en 15 neen-stemmen (N-VA, CD&V, sp.aGroen) wordt het voorstel verworpen.
27.

Ondersteunende maatregel 6 ingevolge Covid 19 crisis : Tijdelijke aankoopbon.
Goedkeuring.

Raadslid An Doran licht het agendapunt toe.
Zij stelt voor dat elk gezinshoofd gedomicilieerd in Lebbeke een aankoopbon van €25
ontvangt, uit te geven bij de lokale handelaars en horeca-uitbaters. De bon zal een beperkte
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geldigheidsduur hebben om zo op korte termijn bij te dragen aan de dynamiek van de
gemeente.
Schepen Jan Vanderstaeten antwoordt.
Schepen Mike Torck vult aan.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over dit voorstel.
Met 10 ja-stemmen (Open VLD, Vlaams Belang) en 15 neen-stemmen (N-VA, CD&V, sp.aGroen) wordt het voorstel verworpen.

Agendapunt van raadslid Freya Saeys van de fractie Open VLD.
28.

Aankoop van kwalitatieve, herbruikbare en wasbare mondmaskers ten behoeve van
elke inwoner van de gemeente Lebbeke. Principebeslissing.
Dit agendapunt werd besproken bij punt 21.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over dit voorstel.
Met 10 ja-stemmen (Open VLD, Vlaams Belang) en 15 neen-stemmen (N-VA, CD&V, sp.aGroen) wordt het voorstel verworpen.
VRAGEN GEMEENTERAADSLEDEN
Raadslid Werner Janseghers vraagt hoe het college de klachten gaat aanpakken over de
toestand van zaal Heidehof.
Schepen Jan Vanderstraeten antwoordt.
Raadslid François Willems stelt een vraag over de erkenning van het natuurgebied
Bellebroek als reservaat.
Schepen Jan Vanderstraeten antwoordt.
Raadslid François Willems stelt ene vraag over het gebruik van de atletiekpiste naar
aanleiding van de Corona-maatregelen.
Raadslid Reinoud Van Stappen stelt de volgende vraag: ‘In de Lindelaan werd een deel van
het voet- en fietspad opengebroken om een kabel te trekken voor een elektrisch oplaadpunt
en ik vermoed dat deze werken werden uitgevoerd zonder aan te vragen. Daarom mijn vraag
is hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente? ‘
De burgemeester antwoordt.
Raadslid Gunther Buggenhout stelt de volgende vraag: ‘Alle aangekondigde maatregelen die
gisteren op Facebook en TV-OOST te zien waren en zullen gestemd worden op de volgende
gemeenteraad in mei daarvan zou ik graag vernemen hoe groot deze financiële inspanning
voor de gemeente bedraagt? Ik ga ervan uit als men plannen publiekelijk maakt deze dan
ook becijferd zijn.’
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De burgemeester antwoordt.
Raadslid Gunther Buggenhout stelt de volgende vraag: ‘Onlangs werd het personeel van het
rusthuis getest op het coronavirus met naar verluid geen positieve gevallen. Maar zijn de
bewoners getest dat zou ik graag willen weten en zo niet waarom dan niet? ‘
Schepen Goedele De Cock antwoordt.
Raadslid Freya Saeys stelt een vraag i.v.m. de kinderopvang in het kader van de Coronamaatregelen.
Schepenen Goedele Uyttersprot en Goedele De Cock antwoorden.
Raadslid Freya Saeys stelt een vraag i.v.m. de telefonische ondersteuning van de 80-plussers
in het kader van de Corona-crisis.
De burgemeester antwoordt.

De zitting wordt gesloten om 23.20 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.

De Algemeen directeur

De Voorzitter

Luc Vermeir

Peter Huyck
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