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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 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 20.02 uur.

OPENBARE VERGADERING
De voorzitter deelt mee dat er na een voorafgaande bevraging bij de fracties een akkoord
was over de agendapunten 1, 4, 5, 16, 17, 18, 19 en 20. Deze punten zullen dus niet verder
besproken worden en worden dan geacht met algemeen akkoord te zijn goedgekeurd.

Bespreekpunten
1.

Besluit van de burgemeester van 19 mei 2020 inzake de organisatie van de
gemeenteraad, met name om deze achter gesloten deuren te houden (digitale
zitting). Bekrachtiging.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 19 mei 2020 inzake de organisatie van de
gemeenteraad, met name om deze achter gesloten deuren te houden (digitale zitting);
Overwegende dat dit besluit nodig was om toe te laten dat de gemeenteraadszitting digitaal
kon doorgaan gezien de toen geldende maatregelen inzake de bestrijding van het Covid19virus;
Gelet op de bespreking van dit agendapunt in de gemeenteraadscommissie algemeen beleid
d.d. 25 mei 2020;
BESLUIT:
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Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Het besluit van de burgemeester van 19 mei 2020 inzake de organisatie van de
gemeenteraad, met name om deze achter gesloten deuren te houden, wordt bekrachtigd.
Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de burgemeester en aan de
algemeen directeur.

Kennisgevingen
2.

Kennisgeving van het besluit van de wnd. gouverneur d.d. 4 mei 2020 houdende
vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van Lebbeke van 18 december
2019 betreffende de benoeming van de leden van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening.

Kennis wordt genomen van het besluit van de wnd. gouverneur van de provincie OostVlaanderen d.d. 4 mei 2020 houdende vernietiging van het besluit van de
gemeenteraad van Lebbeke van 18 december 2019 betreffende de benoeming van de leden
van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
3.

Toelichting gemeentelijke maatregelen inzake de Corona-crisis.

De gemeentelijke maatregelen inzake de Corona-crisis werden tijdens de
gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 25 mei 2020 uitgebreid toegelicht door de
burgemeester.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen over deze maatregelen.

Bespreekpunten
4.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 29 april 2020

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 29 april 2020
worden met algemeen akkoord goedgekeurd.
5.

Besluit van de burgemeester van 23 april 2020 inzake de organisatie van de
gemeenteraad, met name om deze achter gesloten deuren te houden (digitale
zitting). Bekrachtiging.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gemeenteraad 27 mei 2020

3

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 23 april 2020 inzake de organisatie van de
gemeenteraad, met name om deze achter gesloten deuren te houden (digitale zitting);
Overwegende dat dit besluit nodig was om toe te laten dat de gemeenteraadszitting digitaal
kon doorgaan gezien de toen geldende maatregelen inzake de bestrijding van het Covid19virus;
Gelet op de bespreking van dit agendapunt in de gemeenteraadscommissie algemeen beleid
d.d. 25 mei 2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Het besluit van de burgemeester van 23 april 2020 inzake de organisatie van de
gemeenteraad, met name om deze achter gesloten deuren te houden, wordt bekrachtigd.
Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de burgemeester en aan de
algemeen directeur.
6.

DDS. Algemene vergadering van 9 juni 2020. Vaststellen mandaat.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 41 en Deel 3, Titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van
22 december 2017;
Gelet op het aangetekend schrijven van 24 april 2020 van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband DDS, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde m.b.t. de algemene
vergadering bij DDS op dinsdag 9 juni 2020 om 19.00 uur in de kantoren van de
maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde;
Gelet op artikel 455 van het decreet over het lokaal bestuur, waarin wordt bepaald dat er
binnen 90 dagen een nieuwe algemene vergadering moet worden samengeroepen wanneer
de jaarrekening kan worden goedgekeurd op de jaarvergadering en in het geval de situatie
rond COVID-19 nog niet genormaliseerd zou zijn op 9 juni 2020, reserveert de raad van
bestuur de datum van woensdag 2 september 2020, 19.00 uur voor de algemene
vergadering van DDS;
Gelet op de agenda van bovenvermelde algemene vergadering die als volgt werd
vastgesteld:
1. Verwelkoming
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2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van
9 december 2019
4. Verslag over het boekjaar 2019
4.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2019
4.2. Financieel verslag van de raad van bestuur en de jaarrekening 2019
4.3. Verslag van de revisor
4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2019
4.5. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2019
6. Benoemingen
7. Diversen;
Gelet op de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband DDS;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig het artikel 16 van de statuten vier
lasthebbers mag aanstellen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2019 waarin de lasthebbers voor
de algemene, bijzondere en buitengewone vergaderingen van de intercommunale DDS
werden aangesteld, namelijk Reinout De Mol, Peter Huyck, Els Lambrecht en Charlotte De
Smet;
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens de vergadering van de
gemeenteraadscommissie algemeen beleid van 25.05.2020;
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 gemeentelijke lasthebbers zullen op de bijzondere algemene vergadering van
het intergemeentelijk samenwerkingsverband DDS op dinsdag 9 juni 2020 (of desgevallend
op woensdag 2 september 2020) instemmen met de diverse punten vermeld op de agenda.
Artikel 2 – Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale DDS,
Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde en aan de aangestelde lasthebbers Reinout De
Mol, Peter Huyck, Els Lambrecht en Charlotte De Smet.
7.

Verko. Algemene vergadering 9 juni 2020. Vaststellen mandaat.
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De gemeenteraad
Gelet op artikel 41 en Deel 3, Titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van
22 december 2017;
Gelet op het aangetekend schrijven van 24 april 2020 van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde m.b.t. de
algemene vergadering bij Verko op dinsdag 9 juni 2020 om 18.00 uur in de kantoren van de
maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde;
Gelet op artikel 455 van het decreet over het lokaal bestuur, waarin wordt bepaald dat er
binnen 90 dagen een nieuwe algemene vergadering moet worden samengeroepen wanneer
de jaarrekening kan worden goedgekeurd op de jaarvergadering en in het geval de situatie
rond COVID-19 nog niet genormaliseerd zou zijn op 9 juni 2020, reserveert de raad van
bestuur de datum van woensdag 2 september 2020, 18.00 uur voor de algemene
vergadering van Verko;
Gelet op de agenda van bovenvermelde algemene vergadering die als volgt werd
vastgesteld:
1. Verwelkoming
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van
9 december 2019
4. Verslag over het boekjaar 2019
4.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2019
4.2. Financieel verslag van de raad van bestuur en de jaarrekening 2019
4.3. Verslag van de revisor
4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2019
4.5. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2019
6. Benoemingen
7. Diversen.
Gelet op de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Verko;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig het artikel 17 van de statuten vier
lasthebbers mag aanstellen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27.02.2019 waarin de lasthebbers voor de
algemene, bijzondere en buitengewone vergaderingen van de intercommunale Verko
werden aangesteld, namelijk Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Els Lambrecht en Charlotte
De Smet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27.11.2019 waarin raadslid Els Lambrecht
wordt vervangen door schepen Jan Vanderstraeten als lasthebber in de algemene
vergadering;
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Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens de vergadering van de
gemeenteraadscommissie algemeen beleid van 25.05.2020;
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 gemeentelijke lasthebbers zullen op de bijzondere algemene vergadering van
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Verko op dinsdag 9 juni 2020 (of desgevallend
woensdag 2 september 2020) instemmen met de diverse punten vermeld op de agenda.
Artikel 2 – – Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Verko,
Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde en aan de aangestelde lasthebbers Bo Macharis,
Evy Van Ransbeeck, Charlotte De Smet en Jan Vanderstraeten.
8.

Blijdorp III. Algemene vergadering 23 juni 2020. Vaststellen mandaat
vertegenwoordigers.

De gemeenteraad
Gelet op het schrijven van 11 mei 2020 van Blijdorp III, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout
betreffende de algemene vergadering van Blijdorp III op 23 juni 2020 om 18.30 op digitale
wijze (via Teams);
Gelet op de agenda van deze vergadering:
 Aanduiding stemopnemers
 Goedkeuring verslag vorige vergadering (10/12/2019)
 Rekeningen 2019 – kwijting bestuurders en commissaris-revisor
 Activiteitenverslag 2019 van Blijdorp III
 Stand van zaken:
- Impact van corona(maatregelen) binnen Blijdorp vzw
- Masterplan Blijdorp vzw
 Varia
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 41 en Deel 3, Titel 3 – de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 6 februari 2019 en 27 februari 2019 waarin
raadsleden Nele Bosman en Evy Van Ransbeeck worden aangesteld als vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van Blijdorp III tot de eerstvolgende algemene hernieuwing van de
gemeenteraad;
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 september 2019 waarin raadslid Nele Bosman
wordt vervangen door Peter Huyck als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
Blijdorp III tot de eerstvolgende algemene hernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25.05.2020;
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 de algemene vergadering van
Blijdorp III op 23 juni 2020:
 Aanduiding stemopnemers
 Goedkeuring verslag vorige vergadering (10/12/2019)
 Rekeningen 2019 – kwijting bestuurders en commissaris-revisor
 Activiteitenverslag 2019 van Blijdorp III
 Stand van zaken:
- Impact van corona(maatregelen) binnen Blijdorp vzw
- Masterplan Blijdorp vzw
 Varia
Artikel 2 – De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van Blijdorp III op 23 juni 2020, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agenda, cf. artikel 1
namelijk om de geagendeerde punten goed te keuren.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan Blijdorp III, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout en aan de
gemeenteraadsleden Evy Van Ransbeeck en Peter Huyck.

9.

Intergem. Uitnodiging intekening uitgifte aandelen Apt.
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Raadslid Ilse Pissens merkt op dat het toch om een vrij groot bedrag gaat dat hier zal
geïnvesteerd worden.
Raadslid François Willems stelt voor om de jaarrekening 2019 af te wachten.
Schepen Jan Vanderstraeten antwoordt.
De gemeenteraad
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer in het bijzonder
de artikelen 2, 40 en 41 en Deel 3 Titel 3;
Gelet op het feit dat de gemeente Lebbeke aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Intergem;
Gelet op het feit dat Intergem aandeelhouder is van Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van 17 april 2020 van Intergem met als onderwerp
“Uitnodiging intekening uitgifte aandelen Apt”;
Overwegende de toelichting in de nota “Uitgifte aandelen Apt motivering en procedure”;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25.05.2020;
Het visum werd door de financieel directeur verleend.
BESLUIT:
Met 15 ja-stemmen (Maria Van Keer, Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot,
Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Reinout De Mol, Bo Macharis,
Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Els Lambrecht, Mike Torck,
Gunther Van Haut) en 8 neen-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck,
François Perdaens, Christoph De Backer, Ilse Pissens, Ann Doran, Freya Saeys,
Werner Jansegers) en 2 onthoudingen (Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Art. 1:
Art. 2:

In te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu
10.103 aandelen aan een eenheidsprijs van EUR 24,83 voor een totaal bedrag
van EUR 250.857,49.
Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het
financieringsvoorstel van Intergem zoals weergegeven in de aangetekende brief
van 17 april 2020:
Herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen: 222.715,75 euro

Gemeenteraad 27 mei 2020

9

Art. 3:

Art. 4:

Art. 5:

10.

Te financieren met eigen middelen: 28.141,74 euro
Bekend te maken aan Intergem dat de gemeente interesse heeft maximaal
10.103 bijkomende aandelen Apt te verwerven indien deze beschikbaar zouden
zijn omdat niet alle andere deelnemers hebben ingetekend op de hen
toegewezen aandelen.
De volstorting van de toegewezen bijkomende aandelen Apt te financieren met
eigen middelen en de volstorting uit te voeren op eenvoudig verzoek van
Intergem.
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
de financiële diensten van Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres
johan.verzyck@fluvius.be.

Kerkfabrieken. Jaarrekening 2019 van de vijf kerkfabrieken nl. Onze-Lieve-Vrouw
Geboorte, Heilig Kruis, H.J.M. Vianney, Sint-Martinus en Sint-Salvator. Advies.

De gemeenteraad
Gelet op het hierna vermeld schrijven d.d. 15.04.2020 van Hendrik Cleymans namens het
centraal kerkbestuur Lebbeke: 'Gelieve hierbij gevoegd de jaarrekening 2019 te willen
vinden van de vijf kerkfabrieken van de parochies van Lebbeke, evenals de samenvattende
tabel van de toelagen en van de overschotten/tekorten.';
Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie van de erkende
erediensten en inzonderheid op het artikel 55 § 2;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25.05.2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekeningen 2019 van de vijf
kerkfabrieken en aan de hierna vermelde samenvattende tabel:
CENTRAAL KERKBESTUUR LEBBEKE
JAARREKENING 2019
OVERZICHT TOELAGEN - OVERSCHOTTEN/TEKORTEN
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EXPLOITATIE
BESTUUR
O.-L.-Vrouw
Geboorte

TOELAGE

INVESTERING

OVERSCHOT/TEKORT TOELAGE

OVERSCHOT/TEKORT
131.966,77

67.474,61

37.862,74

23.150,00

H. Kruis

4.466,39

35.176,24

0,00

0,00

H.J.M. Vianney

11.586,89

22.229,65

0,00

0,00

Sint-Martinus

13.109,30

3.700,82

34.924,50

0,00

Sint-Salvator

26.039,04

7.988,72

82.240,44

17.390,07

TOTAAL

122.676,23

106.958,17

140.314,94

149.356,84

(zie toelichting)

Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de heer
provinciegouverneur, t.a.v. Agentschap Binnenlands Bestuur VAC Virginie Loveling Koningin
Maria Hendrikaplein 70 bus 1 9000 Gent, aan het Bisdom Gent Dienst kerkfabrieken, t.a.v.de
bisschoppelijk vicaris, Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent, aan het centraal kerkbestuur Grote
Plaats 15 te 9280 Lebbeke, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

11.

Kerkfabriek Sint-Salvator. Budgetwijziging 2020 en aanpassing meerjarenplan 2020 2025. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het schrijven d.d. 15 april 2020 van het centraal kerkbestuur Grote Plaats 15 te
9280 Lebbeke betreffende de budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabriek Sint-Salvator;
Gelet op de budgetwijzigingen 2020 van de kerkfabriek Sint-Salvator goedgekeurd door de
kerkraad 24 januari 2020 en als gevolg daarvan de wijziging van het meerjarenplan
2020 - 2025;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25 mei 2020;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikelen 49 en 50;
Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
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Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek
Sint-Salvator goedgekeurd door de kerkraad op 24 januari 2020.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Bisdom Gent, dienst
kerkfabrieken, t.a.v. de bisschoppelijk vicaris Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent, aan het
centraal kerkbestuur t.a.v. penningmeester Hendrik Cleymans Grote Plaats 15 te 9280
Lebbeke, aan de kerkfabriek Sint-Salvator, t.a.v. de voorzitter Willy De Bièvre, Wiezeplein 24,
9280 Wieze (Lebbeke) en aan de financieel directeur Jeroen Bosman.

12.

Huur twee tenten voor 3 kerstperiodes, zijnde 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023.
Goedkeuring lastenvoorwaarden, gunningswijze, raming en lijst aan te schrijven
leveranciers.

De gemeenteraad
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Huur twee tenten voor 3 kerstperiodes,
zijnde 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023” een bestek met nr. 2020047 werd opgesteld
door gemeente Lebbeke;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 65.100 incl. 21% btw;
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Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 3 jaar, zijnde de
kersperiode 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget AR 6160001 BI
074100 – AP 20 A 148;
Overwegende dat wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en de
uitnodigingen tot offerte op 27 maart 2020 te verzenden;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25.05.2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020047 en de raming voor
de opdracht “Huur twee tenten voor 3 kerstperiodes, zijnde 2020-2021, 2021-2022 en 20222023”, opgesteld door gemeente Lebbeke. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 65.100 incl. 21% btw.
Artikel 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget AR 6160001 BI 074100 – AP
20 A 148.
Artikel 4 - De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de
opdracht “Huur twee tenten voor 3 kerstperiodes, zijnde 2020-2021, 2021-2022 en 20222023” wordt opgestart.
Artikel 5 - Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- TENTMOMENT, Krommewege 74 te 9990 Maldegem;
- DE BOER TENTEN NV, Industrieterrein Kanaal-Noord 1303 te 3960 Bree;
- NEPTUNUS BVBA, Halveweg 62 te 3520 Zonhoven;
- GEORGES VELDEMAN NV, Wijshagerstraat 17 te 3960 Bree.
Artikel 6 - Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de sportdienst
en aan de financiële dienst.
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13.

Retributiereglement op verkopen van materialen en het afleveren van prints en
fotokopieën door de gemeente. Vaststelling wijziging.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarin het
retributiereglement op verkopen van materialen en het afleveren van prints en fotokopieën
door de gemeente werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2020 in
het kader van maatregelen die genomen worden tijdens de coronacrisis;
Overwegende dat de financiële dienst voorstander is van het vooraf laten betalen van
verschuldigde bedragen;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25.05.2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Artikel 2 van het retributiereglement op verkopen van materialen en het
afleveren van prints en fotokopieën door de gemeente, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad op 18 december 2019, wordt opgeheven en gewijzigd als volgt:
Artikel 2 – Het tarief wordt als volgt bepaald:
§1 Verkoop van compostrecipiënten:
 Compostvat: 25 euro per stuk
 Compostbak: 15 euro per stuk
§2 Het afleveren van prints en fotokopieën:
 kopie / print A4: 0,10 euro zwart-wit / 0,50 euro kleur
 kopie / print A3: 0,20 euro zwart-wit / 1 euro kleur

§3 Voor het jaar 2020 wordt aan handelaars gevestigd in Lebbeke die door de
aard van hun handelszaak met klanten in contact komen, en aan door het
gemeentebestuur erkende verenigingen, desinfecterende handgel ter beschikking
gesteld aan aankoopprijs.
§4 Voor zaken die niet expliciet in dit reglement zijn vermeld geldt een
verkoopprijs van 20% bovenop de aankoopprijs die er door de gemeente voor
werd gegeven. Dit bedrag kan ook verhoogd/verlaagd worden naar een afgerond
bedrag.
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Artikel 2 – Artikel 3 van het retributiereglement op verkopen van materialen en het
afleveren van prints en fotokopieën door de gemeente, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad op 18 december 2019, wordt opgeheven en gewijzigd als volgt:
Artikel 3 – Wijze van betaling
De betaling moet gebeuren op eenvoudig verzoek via contante inning of via
overschrijving na ontvangst van de factuur.
Artikel 3 – Het gecoördineerde retributiereglement in bijlage, dat integraal deel uitmaakt
van deze beslissing, wordt vastgesteld.
Artikel 4 - Een afschrift van dit reglement wordt bezorgd aan de financiële dienst, aan
algemeen directeur Luc Vermeir, aan stafmedewerker interne zaken Ann Seymoens en aan
milieuambtenaar Nathalie Willems.
14.

Reglement op speelstraten. Aanpassing van de uiterste inschrijvingsdatum.
Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2017 houdende de goedkeuring van
het reglement op speelstraten;
Overwegende dat de uiterste datum voor het aanvragen van een speelstraat in het
reglement is vastgelegd op 20 maart 2020; dat door de Corona-maatregelen velen hun
vakantie zullen dienen op te nemen in eigen land; dat een speelstraat tijdens de
vakantiemaanden een goed alternatief kan zijn voor de kinderen; dat het bijgevolg
aangewezen is om de uiterste indieningsdatum aan te passen om toe te laten dat er nog
aanvragen kunnen worden ingediend;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2020 in
het kader van maatregelen die genomen worden tijdens de coronacrisis;
Gelet op de bespreking van dit agendapunt in de gemeenteraadscommissie algemeen beleid
d.d. 25.05.2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – In afwijking van artikel 4 §2 1° van het reglement op speelstraten zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2017 wordt bepaald dat de aanvraag voor
een speelstraat in de zomervakantie van het jaar 2020 moet ingediend worden vóór 15 juni
2020 i.p.v. vóór 20 maart 2020.
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Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah van Wichelen,
mobiliteitsambtenaar, aan de lokale politiezone Buggenhout-Lebbeke en aan het
evenementenloket.

15.

Prijzengeld jaarmarkten. Vaststelling.

Raadslid François Willems stelt dat het hier toch om een sterke verhoging gaat van de
prijzen. Sommige prijzen verviervoudigen. Hij zegt dat het hier om oude politieke cultuur
gaat waarbij iedere schepen zijn portefeuille heeft en dat zijn fractie zich bijgevolg zal
onthouden.
Schepen Maria Van Keer antwoordt.
De gemeenteraad
Gelet op artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van 2 december 2019 waarbij het college van burgemeester en
schepenen akkoord gaat met het voorstel van het jaarmarktcomité;
Overwegende dat de prijstarifering van de jaarmarkten op het grondgebied Lebbeke sinds
1999 niet meer is aangepast;
Overwegende dat in overleg met het jaarmarktcomité deze prijzen zijn herzien;
Overwegende dat deze gelden voorzien zijn binnen het meerjarenplan;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25.05.2020;
BESLUIT:
Met 17 ja-stemmen (Maria Van Keer, Gunther Buggenhout, Nele Bosman, Raf De Wolf,
Goedele Uyttersprot, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
Els Lambrecht, Mike Torck, Reinoud Van Stappen, Gunther Van Haut) en 8 onthoudingen
(François Willems, Ronny Heuvinck, François Perdaens, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Freya Saeys, Werner Jansegers).
Artikel 1 – Het prijzengeld voor de jaarmarkten wordt vanaf 2020 als volgt vastgesteld:
Prijzen runderen-jaarmarkt

Runderen

EURO
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Stieren zonder tanden, kleine maat
Stieren zonder tanden, grote maat
Stieren met tanden
Vaarzen zonder tanden, kleine maat
Vaarzen zonder tanden, grote maat
Vaarzen met 2 tanden
Vaarzen met 4-6 tanden
Koeien gekalfd
Koeien bekalfd

30-27-25-23-21-….
30-27-25-23-21-….
35-32-30-28-26-24-…
30-27-25-23-21-…
30-27-25-23-21-…
30-27-25-23-21-…
35-32-30-28-26-24-…
35-32-30-28-26-24-…
35-32-30-28-26-24-..

Prijzen paarden-jaarmarkt
EURO
Hengsten & ruinen 1 jaar + veulens huidig jaar 20-17-15-13-….
Hengsten & ruinen 2 jaar
25-22-20-18-16-…
Hengsten & ruinen 3 & 4 jaar
30-27-25-23-21-19-…
Hengsten & ruinen 5 jaar en ouder
30-27-25-23-21-19-…
Merries 1 jaar + veulens huidig jaar
20-17-15-13-…
Merries 2 jaar
25-22-20-18-15-..
Merries 3 & 4 jaar
30-27-25-23-21-..
Merries 5 jaar en ouder
30-27-25-23-21-..

Belgische Trekpaarden

Rijpaarden
Hengsten & ruinen 1 jaar + veulens huidig jaar
Hengsten & ruinen 2 jaar
Hengsten & ruinen 3 & 4 jaar
Hengsten & ruinen 5 jaar en ouder
Merries 1 jaar + veulens huidig jaar
Merries 2 jaar
Merries 3 & 4 jaar
Merries 5 jaar en ouder

20-17-15-13-….
25-22-20-18-16-…
30-27-25-23-21-19-…
30-27-25-23-21-19-…
20-17-15-13-…
25-22-20-18-15-..
30-27-25-23-21-..
30-27-25-23-21-..

Fjorden
Merries zonder tanden
Merries met tanden
Hengsten & ruinen zonder tanden
Hengsten & ruinen met tanden

15-12-10-..
20-17-15-..
15-12-10-..
20-17-15-..

Haflingers
Merries zonder tanden
Merries met tanden
Hengsten & ruinen zonder tanden
Hengsten & ruinen met tanden

15-12-10-..
20-15-10-..
15-12-10-..
20-15-10-..

Pony’s
Merries tot 1,22m
Merries tussen 1,23m – 1,48m
Hengsten en ruinen tot 1,22m
Hengsten en ruinen tussen 1,23m – 1,48m

15-12-10-8-..
15-12-10-8-..
15-12-10-8-..
15-12-10-8-.
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Shetlandpony’s
Merries kleiner dan 76cm
Merries tussen 76cm en 85cm
Merries groter dan 85cm
Hengsten & ruinen kleiner dan 76cm
Hengsten & ruinen tussen 76cm en 85cm
Hengsten & ruinen groter dan 85cm

12-11-10-8-..
12-11-10-8-..
12-11-10-8-..
12-11-10-8-..
12-11-10-8-..
12-11-10-8-..

Het zijn vooral de grotere paarden en de runderen die een prijsverhoging hebben gekregen.
De jury kan, indien ze het nodig acht, een reeks schrappen of een andere bijkomende reeks
inrichten, afhankelijk van de inschrijvingen.
Prijzen Kleinvee
Het prijzengeld voor de deelnemers aan de prijskamp van het kleinvee wordt door de jury
zelf volgens het aantal inschrijvingen en deelnemers bepaald.
Prijzen Kinderjaarmarkten
Tijdens de kinderjaarmarkten krijgen de deelnemende kinderen een pakket van 5 bonnetjes
van 1 euro die ze kunnen gebruiken op alle kermisattracties. Op sommige kinderjaarmarkten
wordt er door het betreffende kermiscomité nog een bijkomend geschenkje voorzien.
Tijdens de kinderjaarmarkt met septemberkermis worden er door de kermisuitbaters nog
bijkomende kermisbonnetjes uitgedeeld.
Op alle kinderjaarmarkten voorziet het gemeentebestuur ook in een gezond geschenkje,
bijvoorbeeld een appel en een peer.
Artikel 2 - De vergoeding van de juryleden en dierenarts wordt vastgesteld op:
- juryleden: 25 euro
- dierenarts: 50 euro
Artikel 3 - Deze prijzentarifering vervangt alle voorgaande en treedt in werking vanaf
1 januari 2020.
Artikel 4 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst en aan de
juryleden en aan de keurders van de jaarmarkten.

16.

Subsidieverdeling jeugdverenigingen werkjaar 2018-2019.

De gemeenteraad
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad d.d. 22.02.2018 van het subsidiereglement
reglement betreffende de betoelaging van verenigingen uit de sector van het jeugdwerk en
betreffende de betoelaging van initiatieven voor vakantiespeelpleinwerking;
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 02.05.2020;
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Gelet op de bespreking en goedkeuring van dit dossier op de vergadering van het
schepencollege d.d. 11.05.2020;
Gelet op het ontwerp van subsidieberekening 2018-2019 inzake de Lebbeekse
jeugdwerkinitiatieven;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25.05.2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de hierna vermelde subsidieberekening
2018-2019 inzake de Lebbeekse jeugdwerkinitiatieven:
Vereniging
Chiro Sonneveld
Chiro Krikojo
KSA Flambouw
Chiro Tiboe
KSA Denderbelle
(Roodkapjes)
Incar
Scouts en Gidsen
Lebbeke
KSA Heizijde
Chiro Heilig Kruis
KSA Denderbelle
(Sint-Martinus)
VP
Totaal

Subsidiebedrag
(in euro)
7.195,95
7.230,89
3.846,78
8.226,14
3.245,44

Begunstigde

Rekeningnummer

Chiro Sonneveld
Chiro Krikojo
KSA Lebbeke

BE44 7835 3152 1045
BE71 6528 4053 2869
BE55 0014 3663 2644
BE43 0016 1997 7701
BE26 7509 0422 1129

9.350,64

Incar Dansspektakel
VZW
Scouts & Gidsen
Lebbeke
KSA Heizijde
Chiro Heilig Kruis
KSA Denderbelle

BE18 7995 1530 9165

VP Lebbeke

BE47 6528 4053 3980

5.117,99
8.181,17
3.821,97
9.953,38
3.830
70.000

KSA Roodkapjes

BE74 7372 1009 8407
BE82 4454 6318 5168
BE17 7370 3155 1921
BE10 7509 3218 3704

Artikel 2 - Het nodige budget is voorzien binnen AP71 A181 van de BBC. Aan de financieel
beheerder Jeroen Bosman wordt opdracht gegeven deze subsidies uit te betalen aan de
verenigingen, binnen de maand te rekenen vanaf de datum van dit gemeenteraadsbesluit.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan Sara Joris, diensthoofd jeugd en aan Jeroen Bosman, financieel directeur.
17.

Subsidieverdeling culturele verenigingen 2019. Goedkeuring.

De gemeenteraad
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Gelet op het Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012, artikel 7
betreffende de voorwaarde dat minstens 0,80 euro per inwoner moet worden besteed aan
de ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad d.d. 19.12.2013 van het subsidiereglement
voor de ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen voor een totaalbedrag
van 0,80 euro per inwoner;
Gelet op de 46 subsidiedossiers die tijdig werden ingediend op de cultuurdienst;
Gelet op het nazicht van deze dossiers door de subsidiecommissie op 04.02.2020 en
20.02.2020 (bijlage 1);
Gelet op het positief advies van de cultuurraad en de vraag om de subsidieverdeling te
willen aanvaarden en voor te leggen voor verdere uitvoering (bijlage 2);
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van het schepencollege
d.d. 20.04.2020;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid 25.05.2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de hierna vermelde toekenning en verdeling van
de subsidies voor de sociaal-culturele verenigingen, de podiumkunsten, het erfgoed en de
beeldende kunsten voor het werkjaar 2019.

Vereniging

Totaal

Rekeningnummer

Bellecantorij
Belside
Circusatelier Sarakasi
Comitee Belle 2000
Femma Heizijde
Femma Lebbeke Centrum
Flemish Computer Club
Gezinsbond Lebbeke
Heemkring Lebbeke
Incar Plus
Kermiscomité Belle Sinksen

€ 260,33
€ 286,15
€ 721,01
€ 97,63
€ 262,79
€ 398,71
€ 503,68
€ 472,74
€ 208,21
€ 160,80
€ 151,00

BE27 7510 0176 8773
BE82 7510 0342 6968
BE51 9792 3984 7962
BE93 7510 0176 8167
BE25 7835 4295 1382
BE94 7755 9329 9814
BE84 1430 8523 9459
BE63 0682 2368 0108
BE14 0018 6121 7983
BE42 0682 5140 7354
BE96 3630 9567 7305
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Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Lebbeke
KVLV Denderbelle
KVLV Heilig Kruis
KVLV Lebbeke Centrum
Landelijke Gilde Denderbelle
Lietbeca Cantorij
Markant
Meiboommaatschappij Samen Sterk
Neos Lebbeke
OKRA Denderbelle
OKRA Heilig Kruis
OKRA Heizijde
OKRA OLV Lebbeke
OKRA Wieze
Oud Leiding Wieze
Oudheidkundige Kring Sint Salvator Wieze
Pasar Lebbeke
Poppenkast Suikerbol
Samana Lebbeke
Samana Wieze
Sint Salvatorkoor Wieze
Solidariteitskoor Quetzales
Speelplein De Mot vzw
t Vertier
Toneelkring Vrede
Toneelkring WIJ
VFG Lebbeke
Vocaal Ensemble Nobile
vzw Koninklijke Muziekvereniging De Vrije
Werklieden
vzw Sonneveld

€ 601,33
€ 549,21
€ 598,32
€ 454,20
€ 104,52
€ 284,65
€ 212,74
€ 68,11
€ 571,43
€ 295,20
€ 407,80
€ 647,50
€ 305,63
€ 390,44
€ 132,33
€ 186,92
€ 277,41
€ 218,15
€ 479,72
€ 144,24
€ 314,82
€ 271,93
€ 152,88
€ 270,37
€ 637,93
€ 1.193,53
€ 97,27
€ 282,43

BE13 7360 0944 5339
BE22 7512 0463 1947
BE85 7372 1009 8306
BE13 7372 1004 3439
BE03 7372 0501 3684
BE56 7360 4863 8288
BE94 9733 5667 6714
BE23 7551 3595 9091
BE11 9799 5248 6148
BE93 7510 0342 6867
BE38 7372 1026 9872
BE75 7835 3808 8551
BE48 7835 1230 3527
BE65 7510 0107 2696
BE06 0016 4160 1122
BE17 1420 6366 0721
BE79 0688 9489 3533
BE19 0015 9073 3312
BE46 9610 8582 9736
BE21 1430 9909 5103
BE86 3930 5405 4250
BE93 5230 8039 2867
BE08 4454 6187 0113
BE61 9733 5353 4217
BE41 4454 5962 9110
BE76 0011 8935 5695
BE27 0351 3809 2473
BE13 9794 3293 3839

€ 305,44
€ 100,52
€ 14.080,00

BE07 7360 0888 5466
BE62 0015 9332 8161

Vereniging

Totaal

Rekeningnummer

De Smet Chris
Fotoclub Ontspanner
Heuvinck Carla
Maes Godeliva
Van Keer (Mar)leen

€ 382,96
€ 766,34
€ 470,22
€ 426,59
€ 353,88

BE85 7995 0786 3306
BE93 1450 5535 8767
BE34 2930 5775 7390
BE94 4096 0482 1114
BE93 0011 3548 8767

€ 2.400,00
Kunstraad

€ 500

BE24973378940638
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Artikel 2 - – Het nodige budget is voorzien binnen AP19 A133 van de BBC. Aan de financieel
beheerder Jeroen Bosman wordt opdracht gegeven deze subsidies uit te betalen aan de
verenigingen, binnen de maand te rekenen vanaf de datum van dit gemeenteraadsbesluit.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan Yoko Van Praet, diensthoofd cultuur en aan Jeroen Bosman, financieel
directeur.
18.

Subsidies samenwerkingsinitiatieven 2019. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012, artikel 5
betreffende de ondersteuning van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad d.d. 25.11.2010 van het subsidiereglement
voor speciale projecten, nieuwe initiatieven en samenwerking tussen verenigingen;
Gelet op het verslag van de subsidiecommissie samengesteld uit leden van de cultuurraad
d.d. 20.02.2020 (bijlage 1);
Gelet op het positief advies van de cultuurraad (bijlage 2);
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van het schepencollege
d.d. 04.05.2020;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid 25.05.2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de hierna vermelde toekenning en verdeling van
de subsidie voor speciale projecten, nieuwe initiatieven en samenwerking tussen
verenigingen in 2019.
De Geus en Wilfried Jacops
Incar en het Fanfareorkest
Totaal

1.190,00 euro
2.310,00 euro
3.500,00 euro

Artikel 2 – Het nodige budget is voorzien binnen AP19 A134 van het Meerjarenplan
2020-2025. Aan de financieel directeur wordt opdracht gegeven deze subsidies uit te betalen
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aan de verenigingen binnen de maand te rekenen vanaf de datum van dit
gemeenteraadsbesluit.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan Yoko Van Praet, diensthoofd cultuur en aan Jeroen Bosman, financieel
directeur.
19.

Arbeidsreglement basisonderwijs gemeenteschool De Puzzel. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Lebbeke 24.09.2009 betreffende het
arbeidsreglement gemeenteschool De Puzzel;
Gelet op protocol nr. 17 van 21.10.2019 van het Afzonderlijk Bijzonder Comité;
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het
personeel en het schoolbestuur;
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk
onderwijs moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun
arbeidsverhouding van toepassing zijn;
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte
laten om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het
personeel en het schoolbestuur;
Overwegende dat het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd d.d. 28.01.2016 werd
geactualiseerd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25.05.2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Het bestaande arbeidsreglement voor de personen die onder het gezag arbeid
verrichten in gemeenteschool De Puzzel Opwijksestraat 1A te Lebbeke op te heffen.

Gemeenteraad 27 mei 2020

23
Artikel 2 - Het geactualiseerde arbeidsreglement voor de personen die onder het gezag
arbeid verrichten in gemeenteschool de Puzzel Opwijksestraat 1A te Lebbeke goed te
keuren.
Artikel 3 - Een afschrift van dit besluit en van het herwerkte arbeidsreglement ter
kennisgeving te bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in
gemeenteschool De Puzzel Opwijksestraat 1A te Lebbeke.
Artikel 4 - Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Directie Toezicht
op de Sociale Wetten.
20.

Verlenging scholengemeenschap Blom voor de periode van 1 september 2020 tot 31
augustus 2026 in de vorm van een interlokale vereniging. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Verlenging van de huidige scholengemeenschap Blom voor de periode van 1 september
2020 tot 31 augustus 2026 in de vorm van een interlokale vereniging.
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 40 en 41;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art 125bis tot en met 125
quaterdecies, zoals gewijzigd door het decreet van 5 april 2019 betreffende het
onderwijs XXIX;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, art 388 tot en met 395;
Gelet op advies schoolraad van 31.03.2020;
Gelet op overleg van het overlegcomité 31.03.2020;
Overwegende dat het schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs
een scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen van andere
schoolbesturen;
Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet
bevatten, op de eerste schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen moet
tellen en zich hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken;
Overwegende dat de huidige scholengemeenschap Blom onder de vorm van een interlokale
vereniging werd opgericht;
Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige
overeenkomst van scholengemeenschap Blom en deze na een periode van zes schooljaren
afloopt op 31 augustus 2020;
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Overwegende dat alle deelnemers de samenwerking wensen te verlengen voor een periode
van zes schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van het beheerscomité van de
scholengemeenschap van 18.02.2020;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25.05.2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - De huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap Blom in de vorm van een
interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020.
Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de scholengemeenschap
BLOM en aan Marianne Reijnders, directeur gemeenteschool.

21.

Openbare verkoop perceel Lebbeke, 3de afdeling, sectie A, nummer 619F.
Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het schrijven van de dienst ruimtelijke ordening van 21 oktober 2019 betreffende
de brandweg ter hoogte van de voormalige hal C van de Oktoberhallen in de Kapittelstraat,
kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie A, nummer 619F, met de vraag “Wat wenst het
college van burgemeester en schepenen met het perceel te doen?”;
Gelet op de omschrijving van de dienst ruimtelijke ordening in hun schrijven:
“Volgens het advies van de brandweerzone Oost d.d. 04.10.2019 dient de brandweg naast
de voormalige hal C van de Oktoberhallen niet meer behouden te blijven voor de
brandweer, waarvan kennis genomen tijdens de zitting van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 14.10.2019.
Deze weg is gelegen in het RUP Herbestemming industrieterrein Wieze, met name in de
zone van art. 13: zone voor toegang tot recreatie. Deze zone is bestemd om de
achterliggende zone voor recreatie te ontsluiten.
Gebouwen
 In deze zone kan niet gebouwd worden.
Verhardingen
 Deze zone mag verhard worden in functie van de toegang of parking tot de
recreatiezone.
 Een groenstrook van 0,5 meter ten opzichte van de aanpalenden is te vrijwaren ter
hoogte van de twee zones in de Kapittelstraat.“;
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester ven schepenen van 4 november
2019 om “het deel van het perceel te verkopen aan de aanpalende overeenkomstig het
schattingsverslag”;
Gelet op de akte van grondafstand verleden voor burgemeester François Saeys op
5 september 2013 waarbij de gemeente de brandweg verkreeg samen met de in het RUP
voorziene straatgrond;
Overwegende dat de brandweg op het verkavelingsplan staat afgebeeld als lot 14 met een
oppervlakte van 306m²;
Overwegende dat dit lot in de patrimoniumdocumentatie gekend is als het perceel met
plannummer 619F in de sectie A van de 3de afdeling van de gemeente Lebbeke;
Gelet op de omzendbrief van 12 februari 2010 i.v.m. vervreemding van onroerende
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en erkende erediensten (B.S., 17 maart
2010), volgens dewelke bij elke onroerende vervreemding de openbare verkoop de regel is;
Overwegende dat meerdere aanpalende eigenaars in het perceel interesse kunnen hebben;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 25.05.2020;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan de openbare verkoop van het perceel kadastraal
gekend als Lebbeke, 3de afdeling, sectie A, nummer 619F.
Artikel 2 - Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel 3 - Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan notaris
Caroline De Herdt, landmeter Stefan Ravijts en financieel directeur Jeroen Bosman.
VRAGEN GEMEENTERAADSLEDEN
Raadslid François Willems verwijst naar de beslissing van het schepencollege om het aantal
jobstudenten door de Corona-crisis te verminderen. Hij pleit ervoor om de jobstudenten die
uit de boot vallen zo snel mogelijk daarvan te verwittigen zodat ze eventueel een andere job
kunnen zoeken.
De burgemeester antwoordt.
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Raadslid Gunther Buggenhout stelt de volgende vraag: ’In het Hof Ten Damme aan de
Opwijksestraat staan een 12-tal woningen en de weg is daar al maanden afgesloten door
betonblokken die de gemeente heeft geplaatst.
Wat is de huidige situatie daar nu?‘
De burgemeester beantwoordt de vraag.
Raadslid Freya Saeys vraagt of er reeds overleg is geweest tussen de scholen en het lokaal
bestuur. Ze vraagt hoe het zit met de opvang van kinderen door de gemeente. Ze vraagt ook
welke scholen uitbreiden op 8 juni.
Schepen Goedele Uyttersprot beantwoordt de vragen.

De zitting wordt gesloten om 20.37 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.

De Algemeen directeur

De Voorzitter

Luc Vermeir

Peter Huyck
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