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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 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: Mike Torck: Schepen verontschuldigd voor agendapunt 1.
De zitting wordt geopend om 21.05 uur.
AGENDA
OPENBARE VERGADERING

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

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 25 november 2020.
Besluiten van de burgemeester inzake de organisatie van de gemeenteraad en van de
gemeenteraadscommissie. Bekrachtiging.
Regierol kinderopvang. Beoordelingsprocedure en criteria
voor de uitbreidingsronde van het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin).
Goedkeuring.
AGB. Uitzonderlijke werkingstoelage aan AGB Lebbeke naar aanleiding van COVID-19.
Goedkeuring.
Dotatie 2021. Politiezone Buggenhout Lebbeke. Goedkeuring.
Dotatie 2021. Brandweerzone Oost. Goedkeuring.
AGB. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring.
OCMW. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring.
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.
Toelage kermiscomité's 2020. Goedkeuring afwijking.
Farys. Inbreng kantine Konkelgoed bij Farys S-divisie. Goedkeuring.
Polder Vlassenbroek - voorstel raming onderhoudswerken aan waterlopen 3de
categorie dienstjaar 2021. Advies.
Polder Beneden-Dender - voorstel raming onderhoudswerken aan waterlopen 3de
categorie dienstjaar 2021. Advies.
Verkoopprocedure site Beeckman - De Neve. Goedkeuring.

Agendapunt van raadslid Freya Saeys van de fractie Open VLD
15.

Principebeslissing: Het lokaal bestuur werkt een basisaanbod van
menstruatieproducten voor de meest kwetsbare meisjes en vrouwen uit.Goedkeuring.
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AGENDA
OPENBARE VERGADERING

Bespreekpunten
1.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 25 november 2020.

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25 november 2020 worden met
22 ja-stemmen (N-VA, CD&V, sp.a-Groen, Open VLD) en 2 neen-stemmen (Vlaams Belang)
goedgekeurd.
Schepen Mike Torck voegt zich bij de vergadering te 21u09.

2.

Besluiten van de burgemeester inzake de organisatie van de gemeenteraad en van
de gemeenteraadscommissie. Bekrachtiging.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 134 $1 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de besluiten van de burgemeester van 23 november 2020 en van 3 december 2020
inzake de organisatie van de gemeenteraad en van de gemeenteraadscommissie, 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;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De besluiten van de burgemeester van 23 november 2020 en van 3 december
2020 inzake de organisatie van de gemeenteraad en van de gemeenteraadscommissie, met
name om deze achter gesloten deuren te houden worden bekrachtigd.
Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de burgemeester en aan de
algemeen directeur.
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3.

Regierol kinderopvang. Beoordelingsprocedure en criteria
voor de uitbreidingsronde van het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin).
Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s
en peuters;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de procedures voor de
aanvraag en de toekenning van de vergunning en de subsidies voor gezinsopvang en
groepsopvang van baby’s en peuters;
Overwegende dat het lokaal bestuur haar advies- en regierol bij de uitbreiding van
kinderopvang opneemt;
Overwegende dat het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) in januari 2021 een
uitbreidingsronde binnen de groepsopvang van 0 tot 3-jarigen met inkomenstarief lanceert;
Overwegende dat het lokaal bestuur uiterlijk 31 december 2020 alle lokale organisatoren
van kinderopvang over deze oproep én over de lokale beoordelingsprocedure en criteria
moet informeren;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de bespreking van dit agendapunt op de gemeenteraadscommissie op 14 december
2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1– De hiernavolgende beoordelingsprocedure voor de uitbreidingsronde van de
kinderopvang wordt goedgekeurd:

Regierol kinderopvang
Uitbreidingsronde kinderopvang: beoordelingsprocedure
Situering
Met het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en
peuters wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang realiseren.
De Vlaamse overheid maakt regelmatig extra middelen vrij om te voldoen aan de
toenemende vraag naar kinderopvang, de zgn. uitbreidingsrondes. Het gaat daarbij zowel
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over nieuwe plaatsen, als over de omschakeling van bestaande plaatsen naar een ander
subsidieniveau.
Elke uitbreidingsronde gaat gepaard met een oproep van het Agentschap Opgroeien (Kind
en Gezin). Organisatoren van kinderopvang kunnen hierop intekenen en hun
subsidieaanvraag indienen.
Het lokaal bestuur krijgt – als regisseur - medezeggenschap in de uitbouw van de
kinderopvang in de gemeente. Op basis van vooraf vastgelegde criteria geeft het lokaal
bestuur immers een gemotiveerd positief of een gemotiveerd negatief advies over de
aanvraag van een organisator kinderopvang aan het agentschap. Wie een negatief advies
krijgt komt niet in aanmerking voor subsidie.
Bekendmaking van de procedure
Van zodra het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) een oproep lanceert, maakt het lokaal
bestuur deze samen met de beoordelingsprocedure en de criteria bekend naar alle
mogelijke organisatoren van kinderopvang via:
-

een e-mail naar alle organisatoren die aangesloten zijn bij het Lokaal Loket Kinderopvang
haar website
haar socialemediakanalen
het gemeentelijk informatieblad Kramiek (indien haalbaar binnen de voorziene timing)

Vragen over de procedure
Organisatoren van kinderopvang die vragen hebben over de beoordelingsprocedure, de
criteria of de manier waarop het lokaal bestuur advies zal geven aan het Agentschap
Opgroeien (Kind en Gezin) kunnen terecht bij de coördinator van het Huis van het Kind,
Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke via huisvanhetkind@lebbeke.be of 052 46 91 31.
De coördinator van het Huis van het Kind is tevens het aanspreekpunt voor het agentschap
over de uitbreidingsronde.
Indienen van het aanvraagdossier
Organisatoren van kinderopvang die een aanvraag indienen bij het Agentschap Opgroeien
(Kind en Gezin) zijn verplicht om deze gemotiveerde aanvraag vooraf bekend te maken bij het
lokaal bestuur. Dit gebeurt schriftelijk of per e-mail en gericht aan het lokaal bestuur, ter
attentie van het Huis van het Kind, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke,
huisvanhetkind@lebbeke.be.
De organisator krijgt uiterlijk 1 week na ontvangst een ontvangstbevestiging via e-mail.
Totstandkoming van het advies
-

Het lokaal bestuur verwacht de aanvragen van de organisatoren kinderopvang uiterlijk op de
door het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) vooropgestelde deadline.
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-

Het lokaal bestuur geeft een negatief advies wanneer de organisator kinderopvang niet
meewerkt aan het Lokaal Loket Kinderopvang of wanneer zijn aanvraag niet tegemoet komt
aan de specifieke lokale behoeften kinderopvang.

-

Het lokaal bestuur geeft een positief advies wanneer de organisator kinderopvang meewerkt
aan het Lokaal Loket Kinderopvang en wanneer zijn aanvraag tegemoet komt aan de
specifieke lokale behoeften kinderopvang. Het lokaal bestuur houdt daarbij rekening met 4
criteria. Een organisator kan maximum 8 punten scoren.
Criterium 1: De organisator is betrokken bij het lokaal bestuur (2 punten)
 De organisator werkt mee aan het Lokaal Loket Kinderopvang. Dit betekent minimaal
dat hij zich aanmeldt bij het digitaal loket www.kinderopvangwijzer.be, zijn gegevens
up-to-date houdt en elke unieke opvangvraag correct registreert en binnen de 14
dagen beantwoordt. (1 punt)
 De organisator engageert zich als partner binnen het Huis van het Kind en heeft de
engagementsverklaring ondertekend. (1 punt)
Motivering: betrokken organisatoren bouwen actief mee aan een sterk lokaal opvangaanbod
en delen hun expertise ter ondersteuning van gezinnen met kinderen (op komst).
Criterium 2: De organisator kan de nieuwe plaat(sen) snel realiseren (2 punten)
 De organisator toont aan dat hij de nieuwe plaats(en) binnen de 3 maanden na
toekenning zal realiseren. (2 punten)
Motivering: een snelle realisatie van opvangplaatsen is een meerwaarde voor gezinnen met
kinderen (op komst).
Criterium 3: De organisator zet in op toegankelijke kinderopvang (2 punten)
 De organisator toont aan dat hij kinderen uit kwetsbare doelgroepen en/of kinderen
met een specifieke zorgbehoefte opvangt. (1 punt)
 De organisator presteert ruimere openingsuren of meer opvangdagen dan wettelijk
verplicht. (1 punt)

Motivering: toegankelijke kinderopvang, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren,
is een meerwaarde voor gezinnen met kinderen (op komst).

Criterium 4: de organisator is een vaste waarde binnen het lokale opvanglandschap (2
punten)
 De organisator is minstens 7 jaar actief in de gemeente. (2 punten)
 De organisator is minstens 3 jaar en minder dan 7 jaar actief in de gemeente. (1
punt)
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Motivering: organisatoren die minstens 3 jaar actief zijn hebben hun duurzaamheid en
kwaliteit kunnen bewijzen. Bij startende opvanginitiatieven is de onzekerheid dat zij blijven
bestaan te groot.
-

Het lokaal bestuur laat zich bij het formuleren van het advies ondersteunen door het Lokaal
Overleg Kinderopvang. De aanvragen en het geformuleerde advies worden toegelicht en
besproken in dit adviesorgaan. Nadien wordt het advies bekrachtigd door het College van
Burgemeester en Schepenen en schriftelijk overgemaakt aan het Agentschap Opgroeien
(Kind en Gezin). Dit gebeurt conform de richtlijnen en binnen de vooropgestelde deadline
van het agentschap.

Terugkoppeling over het advies
Het lokaal bestuur communiceert schriftelijk over het definitief geformuleerde advies
(inclusief de eindscores) naar alle organisatoren kinderopvang die een aanvraag deden en
naar de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Dit uiterlijk 1 week na de door het
Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) vooropgestelde datum.
Organisatoren die meer toelichting willen over het geformuleerde advies (inclusief de
eindscores) kunnen een gesprek aanvragen met de coördinator van het Huis van het Kind,
Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke via huisvanhetkind@lebbeke.be of 052 46 91 31.
Bezwaarprocedure
Een organisator kinderopvang die niet akkoord gaat met het advies van het lokaal bestuur en
de uiteindelijke weigering van het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) kan bezwaar
aantekenen bij het agentschap. Op dat moment kunnen zowel de organisator als het lokaal
bestuur gehoord worden en kan het agentschap beslissen om het advies van het lokaal
bestuur al dan niet verder te volgen.
Wijziging van de beoordelingsprocedure of de criteria
Wanneer zou blijken dat deze beoordelingsprocedure of de criteria niet het gewenste
resultaat hebben of niet helpen tegemoet komen aan de lokale noden, kan het Lokaal
Overleg hier een nieuw advies over geven. Een eventuele wijziging die hieruit volgt wordt
opnieuw goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen en door de
gemeenteraad.
Artikel 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan San Cooreman,
afdelingshoofd Burger en Welzijn en aan Sarah De Borle, coördinator Huis van het Kind.

4.

AGB. Uitzonderlijke werkingstoelage aan AGB Lebbeke naar aanleiding van
COVID-19. Goedkeuring.
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De gemeenteraad
Gelet op artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de Circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020 die het mogelijk maakt om de impact van
de Coronacrisis op het winstoogmerk in een AGB te compenseren met een uitzonderlijke
werkingstoelage;
Gelet op artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 houdende ‘diverse dringende fiscale
bepalingen ten gevolge van COVID’ (B.S., 11 juni 2020) dat voorziet dat de vergoedingen die
door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend voor de
economische gevolgen van de coronacrisis, van inkomstenbelastingen zijn vrijgesteld (onder
bepaalde voorwaarden);
Gelet op het voorstel van college van burgemeester en schepenen d.d. 7 december 2020;
Gelet op de bespreking in de vergadering van de gemeenteraadscommissie
d.d. 14 december 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 neen-stemmen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel d.d. 7 december 2020 om een
uitzonderlijke werkingstoelage van 113.049,97 euro toe te kennen aan AGB Lebbeke.
Artikel 2 - De nodige kredieten zijn voorzien in het gemeentebudget dienstjaar 2020 onder de
algemene rekening 6494000 en beleidsitem 070501.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan de financieel directeur Jeroen Bosman.

5.

Dotatie 2021. Politiezone Buggenhout Lebbeke. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het artikel 40 en op het artikel 71 van de wet van 7 december 1998 tot de organisatie
van een geïntegreerde politiedienst (WGP);
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Gelet op het schrijven d.d. 24.01.2003 van de provinciegouverneur met referentie
fpv/pol/03/tvdw/073 waarbij de omzendbrief PLP 29 betreffende de begroting van de
politiezone: gemeentelijke dotaties aan de politiezones, wordt overgemaakt;
Gelet op de omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief
toezicht op de gemeenten en de politiezones;

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten en zijn latere wijzigingen;
Gelet op de ontwerpbegroting 2021 zoals deze werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de
politieraad van 10 november 2020;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
d.d. 14.12.2020;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - De financiële bijdrage voor het dienstjaar 2021 van de gemeente Lebbeke aan de
politiezone Buggenhout/Lebbeke wordt vastgesteld op 2.267.371,16 euro.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg overgemaakt
aan de provinciegouverneur, Federale directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1, 9000
Gent aan Jeroen Bosman, bijzondere rekenplichtige van de politiezone van Buggenhout/Lebbeke
en aan Tony Sarens, waarnemend korpschef.

6.

Dotatie 2021. Brandweerzone Oost. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone Oost en de gemeenten
die behoren tot deze Hulpverleningszone: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme,
Lebbeke, Lokeren en Zele, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober
2014;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur;
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Gelet op de beslissing van de zoneraad van de Hulpverleningszone Oost d.d. 18 september
2015 m.b.t. de wijze waarop de erkentelijkheidspremies worden doorgerekend aan de
gemeentebesturen;
Gelet op het schrijven van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 22 oktober
2015 waarin wordt vermeld dat elke gemeenteraad van de zone Oost de dotatie dient goed
te keuren;
Gelet op de ontwerpbegroting 2021 zoals ontvangen op 12 november 2020 en zoals ze zal
worden voorgelegd aan de zoneraad van de Hulpverleningszone;
Overwegende dat voor gemeente Lebbeke in 2021 de gewone dotatie 438.624,92 euro en
een dotatie voor de erkentelijkheidspremie 17.661 euro bedraagt;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de gemeenteraadscommissie op 14 december
2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Aan de Hulpverleningszone Oost worden in 2021 volgende dotaties toegekend:
o een gewone dotatie van 438.624,92 euro
o een erkentelijkheidspremie Lebbeke: 17.661 euro
Het Contingent Lebbeke bedraagt: 10.135 euro
Artikel 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Hulpverleningszone
Oost, t.a.v. de heer Jos Stassen, zonesecretaris, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde, aan de
provinciegouverneur, Federale Dienst, Kalandeberg 1, 9000 Gent en aan Jeroen Bosman,
financieel directeur.

7.

AGB. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op de artikelen 40 en 41, 249 t.e.m. 259 en 242 van het decreet over het lokaal
bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
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Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op de bespreking van het voorontwerp van de aanpassing meerjarenplan AGB 20202025 tijdens de vergadering van het managementteam op 3 november 2020;
Gelet op de bespreking van het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025
tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie op 14 december 2020;
Gelet op de vaststelling van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voor het AGB Lebbeke
door de raad van bestuur voorafgaand aan deze gemeenteraad op 16 december 2020;
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 10 onthoudingen (François Willems, Ronny Heuvinck,
François Perdaens, Gunther Buggenhout, Christoph De Backer, Ilse Pissens, Ann Doran,
Freya Saeys, Werner Jansegers, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het
AGB Lebbeke goed.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen, aan Ann Seymoens, stafmedewerker interne zaken en aan
Jeroen Bosman, financieel directeur.

8.

OCMW. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op artikelen 40 en 41 en 249 t.e.m. 259 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
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Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op de bespreking van het voorontwerp van de aanpassing meerjarenplan AGB 20202025 tijdens de vergadering van het managementteam op 3 november 2020;
Gelet op de bespreking van het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025
tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie op 14 december 2020;
Gelet op de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het aandeel van het
OCMW in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voorafgaand aan deze gemeenteraad op
16 december 2020;
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 10 neen-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck,
François Perdaens, Gunther Buggenhout, Christoph De Backer, Ilse Pissens, Ann Doran,
Freya Saeys, Werner Jansegers, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – De gemeenteraad keurt het aandeel van het OCMW in de aanpassing
meerjarenplan 2020-2025 goed.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid,
aan Ann Seymoens, stafmedewerker interne zaken en aan Jeroen Bosman, financieel
directeur.

9.

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

De gemeenteraad
Gelet op artikelen 40 en 41 en 249 t.e.m. 259 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen;
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Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op de bespreking van het voorontwerp van de aanpassing meerjarenplan AGB 20202025 tijdens de vergadering van het managementteam op 3 november 2020;
Gelet op de bespreking van het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025
tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie op 14 december 2020;
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 10 neen-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck,
François Perdaens, Gunther Buggenhout, Christoph De Backer, Ilse Pissens, Ann Doran,
Freya Saeys, Werner Jansegers, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voor het
gemeentelijk aandeel vast.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid,
aan Ann Seymoens, stafmedewerker interne zaken en aan Jeroen Bosman, financieel
directeur.

10.

Toelage kermiscomité's 2020. Goedkeuring afwijking.

De gemeenteraad
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 23 februari 2017 betreffende de betoelaging
van de kermissen;
Gelet op artikel 4 van dit besluit dat stelt dat kermiscomité’s een toelage krijgen als zij een
feestprogramma indienen waaruit blijkt dat de kosten die zij maken het bedrag van de
toelage overschrijven;
Overwegende dat in 2020 alle kermissen met een kermiscomité geannuleerd zijn terwijl de
kermiscomité’s wel al kosten hadden gemaakt voor de organisatie van deze kermis;
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Overwegende dat ook in 2021 de coronapandemie nog zijn effecten zal hebben op de
kermissen en dat de kermiscomité’s de financiële steun goed kunnen gebruiken om te
overleven;
Overwegende dat het gemeentebestuur de verenigingen in 2020 maximaal wil
ondersteunen zodat hun werking kan gegarandeerd blijven nu vele activiteiten wegvallen die
geld in het laatje brengen;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 14.12.2020;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De verplichting om een feestprogramma in te dienen zoals bepaald in artikel 4
van het besluit van 23 februari 2017 betreffende de betoelaging van de kermissen vervalt
voor 2020;
Artikel 2 - Aan de volgende kermissen wordt een werkingstoelage van 1.000,00 euro
toegekend:
 Minnestraatkermis
 Wieze Wiest
 Kapellestraatkermis
 Meelestrautkermis
 Heizijdekermis
 Sinksen Belle kermis
 Statiestraatkermis
Artikel 3 - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder
Jeroen Bosman

11.

Farys. Inbreng kantine Konkelgoed bij Farys S-divisie. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet het feit dat door het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 mei 2008 de gemeente is
toegetreden tot de divisie secundaire diensten van TMVW en heeft ingetekend op één SKaandeel ten bedrage van € 2.500,00 en dit ten belope van één vierde heeft volstort;
Gelet het feit dat door het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 mei 2008 het gebruiksrecht en de
daarmee gepaard gaande rechten, op de gemeentelijke secundaire installaties op vermelde
kadastrale grondpercelen is ingebracht in de divisie secundaire diensten van TMVW, met
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name het zwembad, de sporthal, de atletiekpiste, het binnenterrein van de piste, het
korfbalterrein, het trapveld, het kaatsterrein en het beach-volley terrein en dit per 1 juli 2008;
Gelet het feit dat door het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 het gebruiksrecht,
en de daarmee gepaard gaande rechten op de chalet korfbal, is ingebracht per 1 december
2013;
Gelet het feit dat door het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2018 het gebruiksrecht en de
daarmee gepaard gaande rechten op de buitenterreinen A, B en Konkelgoed excl. kantine is
ingebracht per 23 juni 2018;
Gelet het feit dat door het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 er een correctie is
aangebracht wat betreft de ingebrachte gebruiksrechten in het besluit van 29 mei 2008;
Gelet het feit dat blijkt dat de investeringen, de (technische) exploitatie, de commerciële
uitbating; de financiering en het beheer van reeds in gebruik ingebrachte secundaire
installaties samen gebeuren met deze van de installaties waarvan het gebruiksrecht
additioneel heden wordt ingebracht;
Overwegende de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening (TMVW), een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
Overwegende de afspraken omtrent het gebruik van het gebouw bij terrein Konkelgoed;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 07/12/2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De gemeente brengt per 01/01/2021 het gebruiksrecht, en de daarmee gepaard
gaande rechten, in in TMVW van het gebouw A op Konkelgoed, gelegen langs Koning Albert Istraat 124, 9280 Lebbeke, gekadastreerd eerste afdeling, sectie B, nummer 458W.
Artikel 2 – Er is geen afzonderlijke boekwaarde beschikbaar van dit gebouw, zodat wordt
vertrokken van een boekwaarde in de gemeentelijke boekhouding van € 1.
De waarde van het gebruiksrecht van de in artikel 1 vermelde sportinfrastructuur bedraagt
€ 0,50. Dit gebruiksrecht wordt door TMVW aan de gemeente vergoed onder de vorm van een
éénmalige vergoeding (= 35% van het gebruiksrecht) van € 0,18, uitbetaald in één keer; en een
bijkomende uitgiftepremie van € 0,32.
Tegelijk wordt de statutenwijziging van december 2019 toegepast ingevolge de gewijzigde
nominale waarde van een S-aandeel.
De gemeente beschikt over 1 Sk-aandeel, 17.393 S-aandelen en een uitgiftepremie van € 3,38.
Artikel 3 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
deze beslissing.
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Artikel 4 – Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Farys, aan Jeroen Bosman,
financieel directeur, en aan Marnix Van Cauter, sportfunctionaris.

12.

Polder Vlassenbroek - voorstel raming onderhoudswerken aan waterlopen 3de
categorie dienstjaar 2021. Advies.

De gemeenteraad
Gelet op het schrijven d.d. 13 november 2020 van de Polder Vlassenbroek met betrekking tot
het uitvoeren van gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare
waterlopen van de 3de categorie op het grondgebied van de gemeente Lebbeke, dienstjaar
2021 met raming der werken ten bedrage van 13.498,13 euro, btw inbegrepen;
Gelet op het hiernavermeld verslag d.d. 16 november 2020 van Nathalie Willems,
omgevingsambtenaar milieu, betreffende de raming van de onderhoudswerken dienstjaar
2021 voor de Polder Vlassenbroek:
“Bijgevoegd vindt u de raming van de onderhoudswerken dienstjaar 2021 voor de polder
Vlassenbroek. De raming van de onderhoudswerken bedraagt 13.498,13 euro (incl. BTW). Het
betreft hier werken die jaarlijks noodzakelijk zijn, zoals het korfmaaien van waterloop S 048
en het snoeien van het houtgewas. Daarnaast dient er ook een deel met de hand gemaaid te
worden ter hoogte van het overstort van de riolering in waterloop S 048. Vanaf 2020 wordt
de S048 onderhouden worden tot aan Poelstraat 52.
Gelet op bovenstaande zou ik voorstellen de raming gunstig te adviseren.”;
Gelet op de wet betreffende de polders d.d. 03 juni 1957;
Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het voorstel van college van burgemeester en schepenen d.d. 30 november 2020;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 14.12.2020;
BESLUIT:
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Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Gunstig advies wordt verleend aan het voorstel d.d. 13 november 2020 van de
Polder Vlassenbroek voor het uitvoeren van gewone ruimings-, onderhouds- en
herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van de 3de categorie op het grondgebied
van de gemeente Lebbeke, dienstjaar 2021 met raming der werken ten bedrage van
13.498,13 euro, btw inbegrepen.
Artikel 2 - De nodige kredieten zijn voorzien in het gemeentebudget dienstjaar 2021 onder de
algemene rekening 6494000 en beleidsitem 031900.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan de Provinciale Technische Dienst, Dienst 36: Waterlopen, Woodrow
Wilsonplein 2 te 9000 Gent, aan de Polder Vlassenbroek, aan de financieel directeur en aan
de omgevingsambtenaar milieu.

13.

Polder Beneden-Dender - voorstel raming onderhoudswerken aan waterlopen 3de
categorie dienstjaar 2021. Advies.
De gemeenteraad
Gelet op het schrijven d.d. 25 november 2020 van de Polder Beneden-Dender met betrekking
tot het uitvoeren van gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan
onbevaarbare waterlopen van de 3de categorie op het grondgebied van de gemeente Lebbeke,
dienstjaar 2021, met raming der werken ten bedrage van 20.603,38 euro, btw inbegrepen;
Gelet op het hiernavermeld verslag d.d. 1 december 2020 van Nathalie Willems,
omgevingsambtenaar milieu, betreffende de raming van de onderhoudswerken dienstjaar
2021 voor de Polder Beneden-Dender:
“Bijgevoegd vindt u de raming van de onderhoudswerken dienstjaar 2021 voor de Polder van
de Beneden-Dender. De raming van de onderhoudswerken bedraagt 20.603,38 euro (incl.
btw). In 2021 zal men een aantal waterlopen korfmaaien en het struikgewas langs en in
waterloop 5050 verwijderen. Verder worden er geen speciale werkzaamheden uitgevoerd. “;
De werken omvatten:
korfmaaien van in totaal 9410 lm op volgende waterlopen: 5009Z (1120 lm), 5011 (1100 lm),
5011A (350 lm), 5011B (500 lm), 5011Bb (500 lm), 5011C (430 lm), 5011C1 (230 lm), 5018
(1100 lm), 5018a (630 lm), 5018b (610 lm), 5019 (500 lm), 5019A (300 lm), 5019B (300 lm),
5019C (200 lm), 5047A (400 lm), 5050 (550 lm), 5050b (590 lm)
 verwijderen van struikgewas en verhakselen (200 lm)
 ruimen van doorgangen (200 lm)
Gelet op bovenstaande zou ik voorstellen de raming gunstig te adviseren.”;
Gelet op de wet betreffende de polders d.d. 03 juni 1957;
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Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het voorstel van college van burgemeester en schepenen d.d. 7 december 2020;
Gelet op het verslag van de vergadering van de gemeenteraadscommissie d.d. 14 december
2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Gunstig advies wordt verleend aan het voorstel d.d. 25 november 2020 van de
Polder Beneden-Dender met betrekking tot het uitvoeren van gewone ruimings-, onderhoudsen herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van de 3de categorie op het grondgebied
van de gemeente Lebbeke, dienstjaar 2021 met raming der werken ten bedrage van 20.603,38
euro, btw inbegrepen;
Artikel 2 - De nodige kredieten zijn voorzien in het gemeentebudget dienstjaar 2021 onder de
algemene rekening 6494000 en beleidsitem 031900.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan de heer Gouverneur, Dienst 36: Waterlopen, Woodrow Wilsonplein 2 te
9000 Gent, aan de Polder Beneden-Dender, aan de financieel directeur en aan de
omgevingsambtenaar milieu.

14.

Verkoopprocedure site Beeckman - De Neve. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 september 2020
om de percelen van de site Beeckman – De Neve te verkopen en dit samen met het GO
onderwijs;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009
van de Vlaamse regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke
ordening en haar wijzigingen;
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 10 december 2009
betreffende de goedkeuring van het RUP Winkelkern;
Overwegende dat het RUP Winkelkern voorziet dat op de site Beeckman- De Neve een
woonproject kan ingericht worden;
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Overwegende dat de gemeente Lebbeke een integrale ontwikkeling van het terrein
gerealiseerd wenst te zien. Het project strekt er bijgevolg toe een koper te vinden die dit
terrein eerst verwerft en het terrein vervolgens op eigen risico ontwikkelt;
Gelet op het voorstel van het GO-onderwijs van onderhandse overeenkomst inzake de
tekoopstelling van ontwikkelingsgrond te Lebbeke;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 14.12.2020;
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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 10 neen-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck,
François Perdaens, Gunther Buggenhout, Christoph De Backer, Ilse Pissens, Ann Doran,
Freya Saeys, Werner Jansegers, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – De gemeenteraad gaat principieel akkoord om de percelen van de site Beeckman
– De Neve te verkopen en dit samen met het GO onderwijs;
Artikel 2 – De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de hierna volgende ‘onderhandse
overeenkomst inzake de tekoopstelling van ontwikkelingsgrond te Lebbeke’:
ONDERHANDSE OVEREENKOMST INZAKE DE TEKOOPSTELLING VAN ONTWIKKELINGSGROND TE
LEBBEKE
Tussen partijen:
Enerzijds:
De GEMEENTE LEBBEKE, met administratieve zetel te Flor Hofmanslaan 1 - 9280 Lebbeke,
ondernemingsnummer 0207.446.079.
Hier vertegenwoordigd door *
En
Anderzijds:
Het GEMEENSCHAPSONDERWIJS, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, met
ondernemingsnummer 0235.998.030, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht bij
Bijzonder Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 14 juli 1998, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 30 september 1998, met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 36.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 44, §4 van het voormelde decreet door
mevrouw Raymonda Verdyck, benoemd als afgevaardigd bestuurder ingevolge een beslissing van de
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“Raad van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap” van 21 november 2008, gepubliceerd in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 21 november 2008.
Werd het volgende overeengekomen:
Partijen zijn overeengekomen om de hierna beschreven onroerende goederen uitsluitend samen als
één geheel te koop aan te bieden op de vastgoedmarkt:
Te LEBBEKE – 1ste afdeling
Ontwikkelingsgrond gelegen aan de Centrumstraat 22A + 24 gekend ten kadaster, sectie B:
- Deel van nummer 465/K
- Nummer 474/F
- Nummer 474/G
- Nummer 474/E
- Nummer 468/A
Voor een totale oppervlakte van +/- 15.735 m².
(verder genoemd: het terrein)
Partijen bevestigen bij deze het engagement dat ze jegens elkaar zijn aangegaan om deze gronden
gezamenlijk en uitsluitend als één geheel aan te bieden op de vastgoedmarkt en om de nodige
inspanningen te leveren om gezamenlijk tot een akkoord te komen over een verkoop en de inhoud van
een verkoopsovereenkomst.
De minimumprijs die gehaald dient te worden voor het te verkopen geheel bedraagt 150 euro/m².
Indien deze minimumprijs niet gehaald wordt, dan kan toch worden verkocht aan een lagere prijs mits
het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van beide partijen in deze.
Planologisch kader
Het terrein ligt in een ‘zone voor projectzone centrum’ overeenkomstig het RUP Winkelkern
goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 10 december 2009.
De gemeente Lebbeke wenst als eigenaar van de percelen dat deze zone wordt ontwikkeld
overeenkomstig het planologisch kader.
De bestemmings- en inrichtingsvoorschriften zijn nader uitgewerkt in het RUP dat geraadpleegd kan
worden op de website van de gemeente Lebbeke.
De gemeente Lebbeke wijst ook op de verplichte toepassing van de volgende geldende gemeentelijke
verordeningen:
- De gemeentelijke verordening betreffende meergezinswoningen
- De gemeentelijke verordening betreffende de uitbreiding van de dossiersamenstelling voor
stedenbouwkundige– en verkavelingsaanvragen met betrekking tot percelen gelegen in een
overstromingsgevoelig gebied.
De koper zal het terrein moeten aankopen in de staat waarin het zich bevindt. Hij zal zelf moeten
instaan voor het bouwrijp maken en voor de volledige ontwikkeling van het terrein en dat op eigen
kosten en eigen risico, zowel wat de ondergrond als de bovengrond (opstallen) betreft. De gemeente
Lebbeke wenst daarbij te beklemtonen dat zij haar deel enkel in zijn geheel wenst te verkopen en dat
zij geen enkel deel van deze ontwikkeling in haar patrimonium wenst te behouden of, na ontwikkeling
terug wenst te krijgen, behoudens andersluidende beslissing van de gemeente.
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Behoudens andersluidende overeenkomst verbinden partijen er zich jegens elkaar toe zich niet te
zullen terugtrekken uit deze samenwerkingsovereenkomst en uit de verkoopprocedure en dit zolang
er geen potentiële koper werd gevonden die wenst aan te kopen aan gemelde minimumprijs (of de
door partijen in onderling overleg gewijzigde minimumprijs) binnen een termijn van 12 maanden te
rekenen vanaf heden, en aan de door Partijen in onderling overleg te bepalen verkoopsvoorwaarden.
Deze termijn kan te allen tijde in onderling akkoord verlengd worden.

Het gemeentebestuur wenst het terrein te gebruiken tot 2 maanden voor de aanvang van de
werken na het bekomen van een omgevingsvergunning.
De verdeling van de verkoopopbrengst tussen partijen zal gebeuren pro rata de verkochte opgemeten
(of bij gebreke daaraan de kadastrale) oppervlakte.
Tenzij andersluidende overeenkomst met de koper, draagt elke partij de kosten van de levering en/of
de eventuele specifieke lasten, die verbonden zijn aan haar eigen percelen. Kosten of lasten die niet
toe te wijzen zijn aan één of meerdere specifieke percelen van partijen en/of de gezamenlijke kosten
of lasten die in het belang van de gehele verkoop worden gemaakt, worden tussen partijen verdeeld
pro rata de verkochte opgemeten (of bij gebreke daaraan de kadastrale) oppervlakte.
De koop zal worden gesloten tegen de gebruikelijke voorwaarden (eigendomsovergang bij het
verlijden van de authentieke akte, geen vrijwaring voor (onbekende) verborgen gebreken, in de staat
waarin de percelen zich bevinden, etc.). Het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan als
opschortende voorwaarde worden aanvaard. Eventuele aankopen met andere opschortende
voorwaarden of onder specifieke modaliteiten (bv. via opstalconstructies) kunnen slechts worden
aanvaard mits uitdrukkelijke instemming van beide partijen.
Partijen bevestigen bij deze het engagement dat ze jegens elkaar zijn aangegaan om de gronden als
één geheel aan te bieden op de vastgoedmarkt. Hiertoe zal opdracht gegeven worden aan de afdeling
vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid die de integrale verkoopprocedure, inclusief publiciteit,
opmaak en (indien gewenst en mits uitdrukkelijke afzonderlijke schriftelijke opdracht hiertoe)
ondertekening van de akte voor het Gemeenschapsonderwijs en/of de gemeente Lebbeke voor haar
rekening zal nemen.
Gedaan te …………………………., op …………………………………, in 2 exemplaren.

Artikel 3 – Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan de dienst grondgebiedzaken, dienst ruimtelijke ordening en financiële
dienst.

Agendapunt van raadslid Freya Saeys van de fractie Open VLD
15.

Principebeslissing: Het lokaal bestuur werkt een basisaanbod van
menstruatieproducten voor de meest kwetsbare meisjes en vrouwen uit.Goedkeuring.

Toelichting:
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Armoede kent vele oorzaken alsook verschijningsvormen. Zo manifesteert armoede zich ook
onder de vorm van ‘menstruatiearmoede’. Dit fenomeen verwijst in hoofdzaak naar het
ontbreken van financiële middelen om menstruatieproducten te kopen.
Menstruatieproducten waarvan de maandverbanden, tampons en menstruatiecups de
belangrijkste voorbeelden zijn. Menstruatiearmoede treft exclusief kwetsbare jonge meisjes
en vrouwen. Een gedifferentieerde aanpak is in deze – los van de integrale aanpak die inherent
is aan armoedebestrijding - geoorloofd daar het hier over een specifieke kwetsbare groep
gaat.
Een recente bevraging van Caritas Vlaanderen deed een eerste goede poging om het
probleem, waar de dag van vandaag nog steeds een taboe rond lijkt te heersen, kwantitatief
in kaart te brengen.1 Zo leert een kwantitatieve bevraging van 2.608 Vlaamse meisjes ons dat
12 procent van de meisjes tussen 12 en 25 jaar al wel eens over onvoldoende middelen bleken
te beschikken om menstruatieproducten aan te kopen.
Het lokaal bestuur is het best geplaatst om rechtstreekse materiële ondersteuning van de
meest kwetsbare meisjes en vrouwen aan te reiken. Hiervoor kan ze samenwerken met een
breed gamma aan lokale organisaties. We denken hierbij aan nuldeof
eerstelijnsjongereninitiatieven, onderwijsactoren, gezondheids- en welzijnspartners die over
de nodige expertise beschikken.
Op een discrete en laagdrempelige manier, op maat en met kennis van het lokale weefsel, een
basisaanbod van menstruatieproducten voor de meest kwetsbare meisjes en vrouwen
uitwerken is nodig.
BESLUIT
Met algemeen akkoord
Artikel 1 - Het lokaal bestuur zal een basisaanbod van menstruatieproducten uitwerken voor
de meest kwetsbare meisjes en vrouwen.
Artikel 2 - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur, aan
San Cooreman, afdelingshoofd burger en welzijn en aan Sofie Vermeir,
hoofdmaatschappelijk assistent.

1

Caritas Vlaanderen, Dubbel Taboe: Menstruatie-armoede in Vlaanderen, Brussel, maart 2020.
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Vragen gemeenteraadsleden
Vragen worden gesteld door de raadsleden Gunther Buggenhout, Freya Saeys, Ann Doran,
Ilse Pissens en Gunther Van Haut.
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De zitting wordt gesloten om 00.42 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.

De Algemeen directeur

De Voorzitter

Luc Vermeir«

Peter Huyck
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