NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 OKTOBER 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

Verontschuldigd: Guido Van Herreweghe: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt1, 2, 3
De zitting wordt geopend om 20.06 uur.
Agenda
OPENBARE VERGADERING

Bespreekpunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 30 september 2020.
Besluit van de burgemeester van 16 oktober 2020 inzake de organisatie van de
gemeenteraad en van de OCMW-raad met name om deze achter gesloten deuren te
houden (digitale zitting). Bekrachtiging.
Besluit van de burgemeester van 30 september 2020 betreffende het nemen van
bijkomende preventieve maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19. Bekrachtiging.
Bespreking stand van zaken Covid-19 uitbraak in de gemeente en in de gemeentelijke
diensten. Actualiteitsdebat.
Coronafonds. Reglementen houdende de verdeling van de premies en subsidies aan de
verenigingen. Goedkeuring.
Intergem. Buitengewone vergadering 17 december 2020. Goedkeuring agenda.
Statutenwijziging. Wijziging van voorwerp (doel). Vaststelling mandaat.
TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2020. Goedkeuring
agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.
TMVW ov. Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2020. Goedkeuring
agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.
Fluvius. Kennisname beslissing Intergem en goedkeuring ontwerp notariële akte m.b.t.
de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare
verlichting.
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen. Ontbinding. Goedkeuring.
Aanpassing van de overeenkomst met FC Lebbeke voor het gebruik en het beheer van
accommodaties van het voetbalterrein Konkelgoed. Goedkeuring.

12.
13.
14.
15.

Verlenen van een vrijstelling aan de eet- en drankgelegenheden van de belasting op
het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen gedurende het
dienstjaar 2021. Goedkeuring.
Reglement betreffende de plaatsing van tijdelijke winterterrassen tot 31 maart 2021.
Goedkeuring.
Onderhoud van het openbaar groen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.
Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van bomen. Goedkeuring.

Agendapunt raadslid Ann Doran van de fractie Open VLD
16.

Aankopen van CO2 meters om de luchtkwaliteit te monitoren in onze Lebbeekse
scholen. Principebeslissing.

AGENDA
OPENBARE VERGADERING

Bespreekpunten
1.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 30 september 2020.

Door technische problemen met de livestream wordt de zitting geschorst te 20.11u.
De zitting wordt heropend te 20.18u.
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 30 september 2020 worden met
algemeen akkoord goedgekeurd.
2.

Besluit van de burgemeester van 16 oktober 2020 inzake de organisatie van de
gemeenteraad en van de OCMW-raad 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 16 oktober 2020 inzake de organisatie van de
gemeenteraad en van de OCMW-raad met name om deze achter gesloten deuren te houden
(digitale zitting);
Overwegende dat dit besluit nodig was om toe te laten dat de gemeenteraadszitting en de
OCMW-raad digitaal kunnen doorgaan gezien de geldende maatregelen inzake de bestrijding
van het Covid19-virus;

BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Het besluit van de burgemeester van 16 oktober 2020 inzake de organisatie van
de gemeenteraad en van de OCMW-raad met name om deze achter gesloten deuren te
houden wordt bekrachtigd.
Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de burgemeester Raf De Wolf
en aan de algemeen directeur Luc Vermeir.
3.

Besluit van de burgemeester van 30 september 2020 betreffende het nemen van
bijkomende preventieve maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19. Bekrachtiging.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 133, 2° alinea van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 63 van het decreet
lokaal bestuur betreffende de bevoegdheid van de burgemeester voor de uitvoering van de
politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten,
voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente;
Gelet op artikel 133, 2de alinea en artikel 135, §2, 5° van de nieuwe gemeentewet
betreffende de uitvoerende politiebevoegheden van de burgemeester en de bevoegdheid
van de burgemeester om politiebesluiten te maken;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op artikel 134, §1 en artikel 135, §2, 5° van de nieuwe gemeentewet van 13 september
1989;
Gelet op de door de federale regering op 24 september 2020 aangekondigde maatregelen in
het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19;
Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2020 houdende de wijziging van het
ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 30 september 2020 betreffende het nemen
van bijkomende preventieve maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19;
Overwegende dat het gezien de coronacijfers op dat moment aangewezen was om de
mondmaskerverplichting aan te houden op de lokale markten en in de publiek toegankelijke
gebouwen van gemeente en OCMW, net als op de buitenterreinen van het sportcentrum
(daar enkel voor toeschouwers en trainers);

BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Het besluit van de burgemeester van 30 september 2020 betreffende het nemen
van bijkomende preventieve maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19, wordt bekrachtigd.
Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de burgemeester Raf De
Wolf, aan de algemeen directeur Luc Vermeir, aan de dienst lokale economie Sarah
Verheyden, aan het evenementenloket en aan de lokale politiezone Buggenhout-Lebbeke.
4.

Bespreking stand van zaken Covid-19 uitbraak in de gemeente en in de
gemeentelijke diensten. Actualiteitsdebat.

Door technische problemen met de livestream wordt de zitting geschorst te 20.34u.
De zitting wordt heropend te 20.40u.
De gemeenteraad bespreekt de stand van zaken van de coronabesmettingen in de
gemeente, in het woonzorgcentrum Hof ter Veldeken en in een aantal gemeentelijke
diensten.
Ook de implementatie en opvolging van de federale, Vlaamse en gemeentelijke maatregelen
ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus worden besproken.
Tijdens het debat wordt door technische problemen met de livestream wordt de zitting
opnieuw geschorst te 20.51u.
De zitting wordt heropend te 20.52u.
Raadslid Guido Van Herreweghe voegt zich bij de vergadering te 21.52u.
5.

Coronafonds. Reglementen houdende de verdeling van de premies en subsidies aan
de verenigingen. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering om de sectoren cultuur, jeugd en sport bij te
staan door middel van het ter beschikking stellen van 87 miljoen euro. Het grootste deel van
die middelen wordt verdeeld over de lokale besturen. Voor Lebbeke gaat het om een bedrag
van 190.186,22 euro. De gemeente mag de aanwending van deze middelen voor sport-,
cultuur- en jeugdverenigingen naar eigen inzicht bepalen. Zij staan het dichtst bij die
verenigingen en weten welke verenigingen het geld het meeste nodig hebben.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 september
2020 om drie reglementen goed te keuren voor de verdeling van het totale bedrag van
190.186,22 euro.

Gelet op het positief advies van de cultuurraad d.d. 31.08.2020;
Gelet op het positief advies van de jeugdraad d.d. 05.09.2020;
Gelet op het positief advies van de sportraad d.d. 07.09.2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het reglement ‘jeugdkampen’ dat in bijlage
wordt toegevoegd.
Het reglement behandelt de premie van 10 euro per lid en per leiding van de jeugdkampen.
Artikel 2 - Goedkeuring wordt verleend aan het reglement ‘UITpas-premie-subsidiereglement’.
Dit reglement behandelt de premie die verenigingen kunnen krijgen wanneer ze een UITpas
werking hebben of opstarten en deze werking voor minstens drie opeenvolgende jaren aan
houden.
Artikel 3 – Goedkeuring wordt verleend aan het reglement ‘Coronafonds voor cultuur, jeugd
en sport-subsidiereglement’.
Dit reglement behandelt de subsidie die verenigingen vanuit de domeinen cultuur, jeugd en
sport kunnen aanvragen.
Artikel 4 – Deze reglementen treden in werking op 1 november 2020.
Artikel 5 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst, aan
sportfunctionaris Marnix Van Cauter, jeugdconsulent Sara Joris en diensthoofd cultuur, Yoko
Van Praet.
6.

Intergem. Buitengewone vergadering 17 december 2020. Goedkeuring agenda.
Statutenwijziging. Wijziging van voorwerp (doel). Vaststelling mandaat.

De gemeenteraad
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 17 september 2020 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Intergem
die op 17 december 2020 plaatsheeft in zaal “De Vesten”, hotel Beveren”, Gentseweg 280 te
9120 Beveren;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan Lebbeke per brief van
17 september 2020 overgemaakt werd;

Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in
de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV):
- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap
ingevolge het nieuwe WVV.
- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.
- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het
WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het
passief), onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden
en vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand
van de Algemene Vergadering.
- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.
Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht:
- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast
de reeds in de statuten opgenomen zetel.
- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities
- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of
voormalig lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging.
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Gelet op het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van
de inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen worden aangebracht;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, 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 heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19,
waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal
kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk;
Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de
gouverneurs en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen 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 te nemen. 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 de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 17 december 2020:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a.
Wijzigen van het doel/voorwerp
b.
Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II
Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38 en 40 en
bijlage 1, bijlage 1bis en bijlage 3
Toevoegen van een artikel 29ter
Hernummeren van de volledige statuten.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om
de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen
vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5. Statutaire benoemingen.
6. a.
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van
Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de
inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 17 december 2020.
b.
Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
7. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 - Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van
Intergem met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Intergem.
Artikel 3.1. – in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan
de Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem op 17 december 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 artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.

Artikel 3.2. – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de
voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt
van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering
(zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente/stad) 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 Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij
de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden
aan de toezichthoudende overheid.
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.
7.

TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2020. Goedkeuring
agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat Lebbeke aangesloten is bij TMVS dv ;
Gelet op de statuten van TMVS dv ;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 8
december 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 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 gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda

van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de
daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten
:

1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr.
artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Varia.
Artikel 2 - De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot
de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 8 december 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 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,
20201208BAVTMVS@farys.be, en aan Reinout De Mol, Baardegemsestraat 33A, 9280
Lebbeke en Nele Bosman, Kerkhofstraat 14, 9280 Lebbeke.
8.

TMVW ov. Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2020.
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat Lebbeke aangesloten is bij TMVW ov ;
Gelet op de statuten van TMVW ov ;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op
11 december 2020, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 april 2020 waarin Peter Huyck wordt
aangesteld als effectief vertegenwoordiger en Nele Bosman als plaatsvervangend
vertegenwoordiger;
Gelet de bepalingen van het Decreet over het 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 gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda
van de buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 11 december 2020 en
de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de
agendapunten :
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr.
artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB )
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Varia.
Artikel 2 - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot
de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 11 december 2020, te
onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde buitengewone algemene vergadering.
Artikel 3 – Een afschrift van dit besluit wort overgemaakt aan FARYS TMVW, Stropstraat 1,
9000 Gent of 20201211BAVTMVW@farys.be en aan raadsleden Peter Huyck en Nele
Bosman.
9.

Fluvius. Kennisname beslissing Intergem en goedkeuring ontwerp notariële akte
m.b.t. de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit
openbare verlichting.

De gemeenteraad
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de
artikelen 41, 279, 281, 283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op de beslissing d.d. 28 augustus 2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring
verleende aan het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Intergem voor
de activiteit openbare verlichting;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Intergem d.d. 16 december 2019 tot
kapitaalverhoging per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 629.325,00 euro
door middel van 25.173 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 16 december 2019 van
het variabel kapitaal ten bedragen van 7.728.800,00 euro door middel van 309.152 Aovaandelen;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Intergem
d.d. 16 december 2019 waarbij de gemeente Lebbeke als deelnemer voor de activiteit
openbare verlichting werd aanvaard met ingang 16 december 2019;
Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Intergem, het inbrengverslag van
de commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene
vergadering waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde
van 529.162,56 euro, vertegenwoordigd door hetzij 15.874 aantal aandelen Aov en
132.312,56 euro in cash;
Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Intergem werd gestort op 14 februari 2020 op
rekening van de gemeente Lebbeke;
Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling
van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17 september 2020;
Gelet op het voorstel van Intergem om deze notariële akte te verlijden op 25 november
2020 om 14u00 op de campus te Melle, Brusselsesteenweg 199;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen;
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).
Artikel 1 – Kennis te nemen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van Intergem d.d. 16 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per
16 december 2019 van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Intergem en
van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2019.
Artikel 2 - Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende
formalisering van hogervermelde inbreng in natura.
Artikel 3 – Beslist de heer Peter Huyck, voorzitter van de gemeenteraad en de heer Luc
Vermeir, algemeen directeur te bevestigen om als gevolmachtigde van de gemeente de
authentieke akte te ondertekenen op 25 november 2020 om 14u op de campus te Melle,
Brusselsesteenweg 199.
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen –
overeenkomstig de artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur – schriftelijk
op een informatiedrager naar keuze een bevoegde persoon aanduiden om in zijn/haar
opdracht als gevolmachtigde de voormelde ondertekening te volbrengen.

Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden gebracht.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie) op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be, aan Peter Huyck, voorzitter van de gemeenteraad,
aan Luc Vermeir, algemeen directeur, aan de financiële dienst en aan Ann Seymoens,
beleidsmedewerker.
10.

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen. Ontbinding.
Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 386 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2005 betreffende de toetreding van
gemeente Lebbeke tot het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (vzw
ERSV Oost-Vlaanderen) en de goedkeuring van de statuten;
Gelet op artikelen 33 en 34 van de statuten van vzw ERSV Oost-Vlaanderen;
Gelet op het schrijven van vzw ERSV Oost-Vlaanderen van 9 oktober 2020 waarin zij melden
dat de Raad van Bestuur heeft beslist in vereffening te gaan en de vzw ERSV te ontbinden als
gevolg van de stopzetting van de subsidiestromen uit Vlaanderen;
Overwegende dat het voorstel tot ontbinding eerst ter goedkeuring moet worden
voorgelegd aan de provincieraad en de onderscheiden gemeenteraden vooraleer de
Algemene Vergadering een beslissing neemt;
Gelet op onderstaande voorwaarden die binnen de Raad van Bestuur werden verbonden
aan deze vereffening en ontbinding:
1. De restmiddelen die de vzw ERSV Oost-Vlaanderen nog ter beschikking heeft bij de
vereffening (verdeeld onder de twee regio’s blijkens de zgn. cumultabel) worden
toegewezen aan:
- de intercommunales voor streekontwikkeling die in beide regio’s actief zijn (Solva,
Interwaas en DDS) voor wat de Vlaamse en gemeentelijke inbreng is geweest;
- de POM voor wat de provinciale inbreng is geweest.
2. Deze middelen dienen blijvend besteed te worden aan de verdere socioeconomische streekontwikkeling van de regio, waarbij acties en projecten kunnen
ontwikkeld worden ter stimulering van zowel de economische als de
tewerkstellingssituatie van de regio.
3. Binnen beide regio’s zal er een verdere actieve betrokkenheid en inspraak blijven
bestaan bij de besteding van deze middelen, voor zowel de lokale besturen als voor
de sociale partners.

4. De personeelsleden die momenteel nog in dienst zijn bij de vzw ERSV zullen bij de
vereffening overgenomen worden door de respectievelijke intercommunales in de
regio’s, dit overeenkomstig de bepalingen in de CAO 32bis (overgang van
onderneming krachtens overeenkomst).
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De gemeenteraad verleend zijn goedkeuring aan de vereffening en ontbinding
van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen.
Artikel 2 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan ERSV Oost-Vlaanderen p/a
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent en aan raadslid Reinout De Mol, vertegenwoordiger van
Lebbeke in de Algemene Vergadering.
11.

Aanpassing van de overeenkomst met FC Lebbeke voor het gebruik en het beheer
van accommodaties van het voetbalterrein Konkelgoed. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en FC Lebbeke inzake het beheer
van de accommodaties op het terrein Konkelgoed zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 07.09.2017;
Overwegende dat FC Lebbeke niet verder gebruik wenst te maken van de vroegere A-kantine
van KSK Lebbeke op het Konkelgoed;
Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 12.10.2020 houdende de aanpassing van de overeenkomst met FC Lebbeke over het
gebruik van het terrein en de accommodaties op het Konkelgoed;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
BESLUIT
Met algemeen akkoord.
Artikel I – Artikel 1 van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en FC Lebbeke inzake
het beheer van de accommodaties op het terrein Konkelgoed zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 07.09.2017 wordt vervangen door de volgende bepaling:
Artikel 1 - De gemeente stelt de gebruiker, die hiermee instemt, gebouwen ter
beschikking voor de werking van de voetbalclub en ondersteunende activiteiten. De
gebouwen, bestaande uit een serviceclub, tribunes, kleedkamers, douches en sanitair

evenals een parking zijn gelegen te Lebbeke, Konkelgoed, kadastraal gesitueerd
1e afdeling, sectie B, nummers 458m, 458w en 458x.
Artikel 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan FC Lebbeke, aan de
algemeen directeur Luc Vermeir, aan Marnix Van Cauter, sportfunctionaris en aan de
financiële dienst.
12.

Verlenen van een vrijstelling aan de eet- en drankgelegenheden van de belasting op
het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen gedurende het
dienstjaar 2021. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2020 houdende de vaststelling van
een belasting op het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen en
andere voorwerpen;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bepreken;
Overwegende dat artikel 6 van dit ministerieel besluit bepaalt dat de inrichtingen die
behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden gedurende een maand
dienen te sluiten;
Overwegende dat dit een zware financiële impact heeft op de uitbaters van deze eet- en
drankgelegenheden;
Overwegende dat weliswaar een financiële compensatie wordt voorzien vanuit de federale
overheid maar dat dit in vele gevallen niet zal volstaan om het verlies aan inkomsten te
dekken;
Overwegende dat bijgevolg een extra steunmaatregel vanuit de lokale overheid is
aangewezen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 –Aan de horecazaken en aan de drank- en eetgelegenheden die zijn gelegen op het
grondgebied van de gemeente Lebbeke wordt vrijstelling gegeven van de belasting op het

gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen en dit voor het volledige
dienstjaar 2021.
Artikel 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur,
aan Ann Seymoens en aan de algemeen directeur.
13.

Reglement betreffende de plaatsing van tijdelijke winterterrassen tot 31 maart 2021.
Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op art 7.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2010 tot bepaling van
stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, kunnen
horecazaken voor een max. periode van 4 maanden vrijgesteld worden van vergunning voor
overdekte terrassen;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de ministeriële
besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020, 25 september 2020 en 8 oktober 2020;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2020 betreffende de ondersteunende
maatregel 1 ingevolge de Covid 19 crisis houdende het niet innen van de belasting op het
exploiteren van een verbruiksterras voor het dienstjaar 2020;
Gelet op de beslissingen van het schepencollege van 21 september 2020 en 12 oktober 2020
betreffende de goedkeuring van de modaliteiten voor een winterterras aan de horeca en
aan de handelszaken;
Overwegende dat omwille van beperkte mogelijkheden in de horecazaak zelf, bediening op
openbaar domein onder vorm van een (uitbreiding) terras kan zorgen voor een grotere
capaciteit en dus de social distancing beter gerespecteerd kan worden;
Overwegende dat tijdens de wintermaanden een terras enkel bruikbaar is indien dit
overkapt is;
Overwegende dat sommige handelszaken maar een beperkt aantal klanten binnen kunnen
ontvangen en dat ze deze ook buiten in goede omstandigheden wil laten aanschuiven;
BESLUIT
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 –Goedkeuring wordt verleend aan het hiernavermeld reglement voor de
winterterrassen aan de horeca:





















Het winterterras is enkel toegelaten op een reeds vergund terras, dus niet op het extra terras;
Minstens 1 zijde, parallel aan de gevel (ingang terras), moet steeds open blijven;
Zijflappen aan vergunde zonneluifels, zonnetenten en parasols mogen enkel aansluiten op de
vergunde terrasschermen of op de grond (zonder verankering);
Per horecazaak is slechts één type parasol/luifel/tent, zowel qua vorm als kleur
toegelaten. Het mag vooral geen kakofonie worden;
De parasols, tenten en/of luifels die op/boven het terras worden geplaatst zijn van stof, die
brandwerend of brandvertragend is;
Verankering op het openbaar domein is niet toegelaten. Voor de veiligheid moet gewerkt
worden met voldoende gewichten of met verankering aan de bestaande vergunde afsluiting.
Bij stormweer moeten losse terraselementen verwijderd worden van het openbaar domein en
moet nagekeken worden of alles op een veilige manier bestand is tegen het stormweer. Ook
tafels en stoelen moeten binnen genomen worden bij stormweer;
De terrasmeubelen, parasols,... dienen gestapeld te worden onmiddellijk na sluitingstijd. Bij
voorkeur binnen geplaatst te worden;
Om je terras te verwarmen maak je gebruik van gekeurde verwarmingselementen
o Verwarmingstoestellen moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en
materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of
aanraking voorkomen wordt.
o Geldige keuringsattesten waaruit blijkt dat de verwarmingstoestellen goedgekeurd zijn
door een onafhankelijk keuringsmechanisme moeten te allen tijde voorgelegd kunnen
worden.
o Verplaatsbare verwarmingstoestellen of houders met vloeibaar gemaakte petroleumgassen
zijn niet toegestaan.
o Kabels en andere nutsvoorzieningen mogen niet op of over de openbare weg lopen.
o Open vuur is verboden.
Bewaak minimum 1,5 meter obstakelvrije doorgang op het trottoir voor voetgangers en 4m
obstakelvrije doorgang voor hulpdiensten;
Op het terras mag geen muziek gespeeld worden om de overlast voor de buren te beperken.
In je zaak en op het (uitgebreide) terras gelden de COVID19-maatregelen, opgelegd door de
Nationale Veiligheidsraad.
Terrassen mogen niet meer gebruikt worden na sluitingsuur.
Hou altijd rekening met alle geldende veiligheidsvoorschriften.
Kijk zeker je verzekeringen na zodat er zich geen problemen voordoen als er een incident
plaatsvindt op je terraszone.
Deze tijdelijke afschermingen/overkappingen mogen uitzonderlijk geplaatst worden tot en met
31 maart 2021 omwille van corona. Daarna moeten de tijdelijke afschermingen/overkappingen
verwijderd worden van het openbaar domein. Het betreft dus geen verworven recht voor de
komende jaren.
Tijdelijk vergunde corona-uitbreidingen kunnen niet winterproof gemaakt worden, zij mogen
wel blijven staan tot 31 maart 2021.

Artikel 2 - Goedkeuring wordt verleend aan het hiernavermeld reglement voor de winterterrassen
aan de handelszaken:

Het winterterras is toegelaten voor de eigen handelszaak, of voor de gevel van de buren mits
schriftelijke toestemming;

Verankering op het openbaar domein is niet toegelaten. Voor de veiligheid moet gewerkt
worden met voldoende gewichten of met verankering aan de bestaande vergunde afsluiting;





Bij stormweer moeten losse terraselementen verwijderd worden van het openbaar domein en
moet nagekeken worden of alles op een veilige manier bestand is tegen het stormweer. Ook
tafels en stoelen moeten binnen genomen worden bij stormweer.
Om je terras te verwarmen maak je gebruik van gekeurde verwarmingselementen.
Verwarmingstoestellen moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en
materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking
voorkomen wordt.
Verplaatsbare verwarmingstoestellen of houders met vloeibaar gemaakte petroleumgassen
zijn niet toegestaan.
Kabels en andere nutsvoorzieningen mogen niet op of over de openbare weg lopen.
Open vuur is verboden.
Bewaak minimum 1,5 meter obstakelvrije doorgang op het trottoir voor voetgangers en 4m
obstakelvrije doorgang voor hulpdiensten, m.a.w., de overkapping dient zo te worden
afgesloten dat het trottoir vrij toegankelijk blijft voor voetgangers.

Artikel 3 – Voor het opzetten van een overkapping op een bestaand terras moet geen
retributie betaald worden.
Artikel 4 – Dit reglement treedt in werking op 1 november 2020 en geldt tot 31 maart 2021.
Artikel 5 –Een afschrift van dit reglement wordt bezorgd aan de financiële dienst, de
algemeen directeur Luc Vermeir, aan gemeenschapswacht Roger Van Der Jeught, aan de
stafmedewerker interne zaken Ann Seymoens en aan Sarah Verheyden, dienst lokale
economie.
14.

Onderhoud van het openbaar groen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

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 36 en
artikel 57;

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;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 oktober 2020
betreffende de principiële goedkeuring van de opdracht “Onderhoud van het openbaar
groen” tegen een initieel geraamd bedrag van 480.000,00 euro incl. btw voor 4 jaar of
120.000,00 euro incl. btw/jaar;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2020061 werd
opgesteld door Nathalie Willems;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 480.000 euro incl.
21% btw of 120.000 euro incl btw/jaar;
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 2 jaar + 2 x 1 jaar
stilzwijgend te verlengen;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare
procedure;
Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht jaarlijks voorzien wordt onder AR 6103100
BI 034000;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020061 en de raming voor
de opdracht “Onderhoud van het openbaar groen”, opgesteld door Nathalie Willems. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 480.000,00
euro incl. 21% btw of 120.000,00 euro incl btw/jaar.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3 : De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Artikel 4 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
en Europees niveau.
Artikel 5 : De uitgave voor deze opdracht jaarlijks voorzien wordt onder AR 6103100 BI
034000.

Artikel 6 : Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan milieudienst
en aan de financiele dienst.
15.

Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van bomen. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017 betreffende de toetreding tot de
Burgemeestersconvenant waarbij de gemeente zich geëngageerd heeft om de CO2-uitstoot
met 40% te reduceren tegen 2030 ten opzicht van 2011 door o.a. het verhogen van energieefficiëntie en meer in te zetten op hernieuwbare energiebronnen (mitigatie) en de negatieve
gevolgen van de klimaatverandering op te vangen (adaptatie);
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 september 2020 betreffende de goedkeuring van
het duurzaam energie- en klimaatactieplan, luik adaptatie;
Gelet op de actualisatie van het gemeentelijke natuurontwikkelingsplan (GNOP), zoals
goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 29 oktober 2015;
Overwegende de nood aan ‘stapstenen’ voor vele diersoorten om te migreren van het ene
territorium naar het andere;
Gelet op de goedkeuring van milieuraad d.d. 21 september 2020 om de actie ‘boom zoekt
grond’ te organiseren;
Gelet op de goedkeuring van het college d.d. 19 oktober 2020;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Inwoners van de gemeente Lebbeke kunnen volgende bomen bekomen aan
volgende prijzen:
naam
Amelanchier 'Ballerina'
Robinia ps. 'Umbraculifera'
Cercis siliquastrum
Malus d. 'James Grieve'
Malus d. 'Reine des Reinettes'
Pyrus c. 'Conference'

€/stuk
30,00
13,00
45,00
7,00
7,00
7,50

Pyrus c. 'Durondeau'
Prunus d. 'Bleue de Belgique'
Prunus d. 'Reine Claude d'Oullins'
Prunus c. Morel
Prunus a. 'Sunburst'
Alnus glutinosa
Sorbus aucuparia
Malus d. 'James Grieve'
Malus d. 'Reine des Reinettes'
Pyrus c. 'Conference'
Pyrus c. 'Durondeau'
Prunus d. 'Bleue de Belgique'
Prunus d. 'Reine Claude d'Oullins'
Prunus c. Morel
Prunus a. 'Sunburst'
Salix alba
Tilia cordata
Fagus sylvatica
Quercus robur
Quercus ilex
Carpinus betulus
Castanea sativa
Juglans regia
Platanus hispanica

7,50
7,00
7,00
7,00
7,00
10,00
12,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
15,00
18,00
15,00
80,00
16,00
15,00
15,00
12,00

Artikel 2 - De bomen moeten worden aangeplant op het grondgebied van de gemeente
Lebbeke en mogen niet doorverkocht worden.
Artikel 3 - De aanvrager engageert zich tot het effectief aanplanten van de bomen.
Artikel 4 - De aanvrager plant de bomen in overeenstemming met de voor de locatie
geldende plantafstanden.
Artikel 5 - De gemeente heeft het recht om de voorwaarden, die worden opgelegd in
artikel 2, artikel 3 en artikel 4 van dit reglement, te controleren.
Artikel 6 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan
financieel directeur Jeroen Bosman en voor verder gevolg aan Nathalie Willems,
omgevingsambtenaar milieu.

Agendapunt raadslid Ann Doran van de fractie Open VLD
16.

Aankopen van CO2 meters om de luchtkwaliteit te monitoren in onze Lebbeekse
scholen. Principebeslissing.

Toelichting:
Een goede ventilatie en verluchting in gemeenschappelijke ruimtes is één van de
basisaanbevelingen van hogere overheden, onderwijskoepels en gezondheidsexperts in het
kader van de covid-19 pandemie. Een systeem dat toelaat om de luchtkwaliteit op een
eenvoudige wijze te monitoren is een CO2 meter. Een dergelijk apparaat geeft met een
simpele kleurencode aan hoe de luchtkwaliteit is en of er dus extra verlucht moet worden.
De stad Waregem rustte al haar klaslokalen bijvoorbeeld uit met CO2 meters de afgelopen
maand. Het hoeft geen betoog dat dit (in het onderwijs) een nuttig instrument kan zijn in
deze periode, maar ook erna ter bewaking van de luchtkwaliteit.
Voorstel van principebeslissing:
CO2 meters aankopen om zo de luchtkwaliteit te monitoren in onze Lebbeekse scholen in
eerste instantie met het oog op de covid-19 pandemie.
Met 8 ja-stemmen (Open VLD) en 17 neen-stemmen (N-VA, CD&V, sp.a-Groen en Vlaams
belang) wordt dit voorstel verworpen.

Vragen gemeenteraadsleden
Vragen worden gesteld door de raadsleden Gunther Van Haut, Gunther Buggenhout,
Reinout Van Stappen, Freya Saeys en François Willems.
De zitting wordt gesloten om 23.44 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.

De Algemeen directeur

De Voorzitter

Luc Vermeir

Peter Huyck

