
NOTULEN GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2019

Aanwezig : Dirk Abbeloos, voorzitter;
Ilse Annemans, Tom Bogman, Gwen Brabants, Bart Claes, 
Johan Daman, François De Bleser, Els De Wael, 
Stijn Goossens, Laurens Hofman, Patrick Meulebroek, 
Bart Nobels, Barbara Pas, Alex Pensaert, Pascal Putteman, 
Hilde Raman, Majid Saih, Niels Tas, Illy Tasatan, 
Iany Tsaoussis, Iris Uyttersprot, Gino Van der Vreken, 
Stefaan Van Gucht, Luc Van Mol, Lien Verwaeren, 
Tineke Wauters, raadsleden;
Piet Buyse, burgemeester;
Nele Cleemput, Leen Dierick, Dieter Mannaert, 
Marius Meremans, Tomas Roggeman, 
Martine Van Hauwermeiren, Els Verwaeren, schepenen;
Wouter Van der Vurst, algemeen directeur

Verontschuldigd : Walter Deygers, raadslid

Afwezig : Tom Bogman, Gwen Brabants, Laurens Hofman, Majid Saih, 
Niels Tas, Illy Tasatan, Iany Tsaoussis, Gino Van der Vreken en 
Tineke Wauters, raadsleden, afwezig voor agendapunt 76, 77, 
78, 79;
Els De Wael, raadslid afwezig voor agendapunt 39;

--------------

De voorzitter opent de vergadering om 20:06 uur.

--------------

Openbare vergadering
GOEDKEURING NOTULEN

1. Notulen gemeenteraad 30 januari 2019 - goedkeuring

Laurens Hofman, raadslid, merkt op dat de volledige oppositie zich voor punt 35 van de gemeenteraad 
van 30 januari 2019, meer bepaald ‘Juridische aangelegenheid stad Dendermonde – vergunning – 
goedkeuring dading’ heeft onthouden, terwijl een unanieme goedkeuring werd genotuleerd.

Bij nazicht van de notities en het beluisteren van de geluidsopname van deze zitting blijkt dat de 
stemming toch correct werd genoteerd.

De gemeenteraad keurt de notulen d.d. 30 januari 2019 goed.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.



POLITIERAAD
Politieraad - Personeel

2. Lokale politie - vacant verklaren van twee functies hoofdinspecteur interventie via de mobiliteit - 
bepalen selectieprocedure

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Juridische grond

De nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.

Het KB van 7 december 2001, tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de 
Lokale Politie.

Het Gemeentedecreet, aangenomen door het Vlaams Parlement op 6 juli 2005, en bekrachtigd door de 
Vlaamse regering op 15 juli 2005.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 betreffende de regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten, met betrekking tot het vastleggen van de selectiewijze, op advies van de 
korpschef.

Het besluit  d.d 12 juli 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 
Jeugd en Ambtenarenzaken waarbij de personeelsformatie werd goedgekeurd.

De omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht op de 
gemeenten en de politiezones.

De omzendbrief BA 2006/01  d.d. 13 januari 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de inwerkingtreding van de bepalingen van het 
bestuurlijk toezicht in toepassing van voormeld Gemeentedecreet.

Feiten en context

De twee functies hoofdinspecteur interventie komt vacant ten gevolge van het instappen in de 
doorstromingsopleiding tot commissaris door de huidige titularissen.

Vormvereisten

De selectiewijze op voorstel van de korpschef:
 Er wordt gebruik gemaakt van een eventueel bestaande wervingsreserve;
 Bij ontstentenis van een wervingsreserve of kandidaten uit de wervingsreserve die bereid zijn om de 

functie in te nemen:
 Worden de functies open geplaatst via mobiliteit en wordt er advies ingewonnen van de 

selectiecommissie bedoeld in art. VI.II.61 van het koninklijk besluit van 31 maart 2001 
betreffende de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Samenstelling van de commissie:
 Voorzitter: de korpschef van de Lokale Politie Dendermonde met als vervanger commissaris 

Guy De Haes, Lokale Politie Dendermonde;
 Commissaris Kristien De Deyne Lokale Politie Dendermonde met als vervanger commissaris 

Luc De Batselier Lokale Politie Dendermonde;
 Commissaris Guy De Haes Lokale Politie Dendermonde en als vervanger hoofdinspecteur 

Danny Polfliet Lokale Politie Dendermonde;
 De voorzitter duidt een secretaris aan;

Motivering

De nota, d.d. 11 februari 2019, van commissaris Guy De Haes, DIR PLIF van de lokale politie, geviseerd 
door hoofdcommissaris Patrick Feys, korpschef van de Lokale Politie Dendermonde.



Financiële aspecten

Voorzien in de personeelsbegroting van de Lokale Politie Dendermonde

BESLUIT

Artikel 1 
Binnen de Lokale Politie Dendermonde worden twee functies hoofdinspecteur interventie vacant 
geplaatst.

Art. 2
De selectiewijze op voorstel van de korpschef:
 Er wordt gebruik gemaakt van een eventueel bestaande wervingsreserve;
 Bij ontstentenis van een wervingsreserve of kandidaten uit de wervingsreserve die bereid zijn om de 

functie in te nemen:
 Worden de functies open geplaatst via mobiliteit en wordt er advies ingewonnen van de 

selectiecommissie bedoeld in art. VI.II.61 van het koninklijk besluit van 31 maart 2001 
betreffende de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Samenstelling van de commissie:
 Voorzitter: de korpschef van de Lokale Politie Dendermonde met als vervanger commissaris 

Guy De Haes, Lokale Politie Dendermonde;
 Commissaris Kristien De Deyne Lokale Politie Dendermonde met als vervanger commissaris 

Luc De Batselier Lokale Politie Dendermonde;
 Commissaris Guy De Haes Lokale Politie Dendermonde en als vervanger hoofdinspecteur 

Danny Polfliet Lokale Politie Dendermonde;
 De voorzitter duidt een secretaris aan;

Indien de functies via de mobiliteit wordt gepubliceerd dan wordt er voorzien in een wervingsreserve voor 
de betreffende functie die geldt tot de datum van de oproeping tot kandidaten voor de tweede volgende 
mobiliteitscyclus .

Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan:
- Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

3. Lokale politie - vacant verklaren van één functie hoofdinspecteur verkeer via de mobiliteit - bepalen 
selectieprocedure - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Juridische grond

De nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.

Het KB van 7 december 2001, tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de 
Lokale Politie.

Het Gemeentedecreet, aangenomen door het Vlaams Parlement op 6 juli 2005, en bekrachtigd door de 
Vlaamse regering op 15 juli 2005.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 betreffende de regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten, met betrekking tot het vastleggen van de selectiewijze, op advies van de 
korpschef.

Het besluit  d.d 12 juli 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 
Jeugd en Ambtenarenzaken waarbij de personeelsformatie werd goedgekeurd.

De omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht op de 
gemeenten en de politiezones.



De omzendbrief BA 2006/01  d.d. 13 januari 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de inwerkingtreding van de bepalingen van het 
bestuurlijk toezicht in toepassing van voormeld Gemeentedecreet.

Feiten en context

De functie hoofdinspecteur verkeer komt vacant ten gevolge van het instappen in de 
doorstromingsopleiding tot commissaris door de huidige titularis.

Vormvereisten

De selectiewijze op voorstel van de korpschef:
 Er wordt gebruik gemaakt van een eventueel bestaande wervingsreserve;
 Bij ontstentenis van een wervingsreserve of kandidaten uit de wervingsreserve die bereid zijn om de 

functie in te nemen:
 Wordt de functie open geplaatst via mobiliteit en wordt er advies ingewonnen van de 

selectiecommissie bedoeld in art. VI.II.61 van het koninklijk besluit van 31 maart 2001 
betreffende de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Samenstelling van de commissie:
 Voorzitter: de korpschef van de Lokale Politie Dendermonde met als vervanger commissaris 

Guy De Haes, Lokale Politie Dendermonde;
 Eerste-commissaris Guy De Haes, Lokale Politie Dendermonde, met als vervanger 

commissaris Kristien De Deyne, Lokale Politie Dendermonde;
 Eerste-commissaris Francis Van Hove, Lokale Politie Maldegem, en als vervanger 

hoofdinspecteur Alain Berckmoes, Lokale Politie Dendermonde;
 De voorzitter duidt een secretaris aan;

Motivering

De nota, d.d. 11 februari 2019, van eerste-commissaris Guy De Haes, DIR PLIF van de lokale politie, 
geviseerd door hoofdcommissaris Patrick Feys, korpschef van de Lokale Politie Dendermonde.

Financiële aspecten

Voorzien in de personeelsbegroting van de Lokale Politie Dendermonde

BESLUIT

Artikel 1 
Binnen de Lokale Politie Dendermonde wordt één functie hoofdinspecteur verkeer vacant geplaatst.

Art. 2
De selectiewijze op voorstel van de korpschef:
 Er wordt gebruik gemaakt van een eventueel bestaande wervingsreserve;
 Bij ontstentenis van een wervingsreserve of kandidaten uit de wervingsreserve die bereid zijn om de 

functie in te nemen:
 Wordt de functie open geplaatst via mobiliteit en wordt er advies ingewonnen van de 

selectiecommissie bedoeld in art. VI.II.61 van het koninklijk besluit van 31 maart 2001 
betreffende de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Samenstelling van de commissie:
 Voorzitter: de korpschef van de Lokale Politie Dendermonde met als vervanger commissaris 

Guy De Haes, Lokale Politie Dendermonde;
 Eerste-commissaris Guy De Haes, Lokale Politie Dendermonde, met als vervanger 

commissaris Kristien De Deyne, Lokale Politie Dendermonde;
 Eerste-commissaris Francis Van Hove, Lokale Politie Maldegem, en als vervanger 

hoofdinspecteur Alain Berckmoes, Lokale Politie Dendermonde;
 De voorzitter duidt een secretaris aan;

Indien de functie via de mobiliteit wordt gepubliceerd dan wordt er voorzien in een wervingsreserve voor 
de betreffende functie die geldt tot de datum van de oproeping tot kandidaten voor de tweede volgende 
mobiliteitscyclus .

Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan:
- Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen



Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

4. Lokale politie - vacant verklaren van twee functies inspecteur interventie via de mobiliteit - bepalen 
selectieprocedure

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Juridische grond

De nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.

Het koninklijk besluit van 7 december 2001, tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de Lokale Politie.

Het Gemeentedecreet, aangenomen door het Vlaams Parlement op 6 juli 2005, en bekrachtigd door de 
Vlaamse regering op 15 juli 2005.

Het Koninklijk Besluit van 31 maart 2001 betreffende de regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten, met betrekking tot het vastleggen van de selectiewijze, op advies van de 
korpschef.

Het besluit  d.d 12 juli 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 
Jeugd en Ambtenarenzaken waarbij de personeelsformatie werd goedgekeurd.

De omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht op de 
gemeenten en de politiezones.

De omzendbrief BA 2006/01  d.d. 13 januari 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de inwerkingtreding van de bepalingen van het 
bestuurlijk toezicht in toepassing van voormeld Gemeentedecreet.

Feiten en context

De nota van eerste-commissaris CP Guy De Haes, DIR PLIF, d.d. 11 februari  2019, geviseerd door de 
korpschef hoofdcommissaris Patrick Feys, aangaande het personeelslverloop.

De twee functies inspecteur interventie komen vacant ten gevolge van de mobiliteit van de huidige 
titularissen 

Vormvereisten 

De selectiewijze op voorstel van de korpschef:
 Er wordt gebruik gemaakt van een eventueel bestaande wervingsreserve;
 Bij ontstentenis van een wervingsreserve of kandidaten uit de wervingsreserve die bereid zijn om de 

functie in te nemen:
 Wordt de functie open geplaatst via mobiliteit en wordt er advies ingewonnen van de 

selectiecommissie bedoeld in art. VI.II.61 van het koninklijk besluit van 31 maart 2001 
betreffende de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Samenstelling van de commissie:
 Voorzitter: de korpschef van de Lokale Politie Dendermonde met als vervanger eerste-

commissaris Guy De Haes, Lokale Politie Dendermonde;
 Eerste-commissaris Guy De Haes, Lokale Politie Dendermonde, met als vervanger eerste-

hoofdinspecteur Dany Polfliet, Lokale Politie Dendermonde;
 Commissaris Kristien De Deyne, Lokale Politie Dendermonde, en als vervanger eerste-

commissaris Luc De Batselier, Lokale Politie Dendermonde;
 De voorzitter duidt een secretaris aan;

 Is er geen, of geen geschikte, kandidaat via de mobiliteit dan kan eventueel gebruik gemaakt worden 
van een aspirantenmobiliteit.



Motivering

De nota van eerste-commissaris CP Guy De Haes, DIR PLIF, d.d 11 januari 2019, geviseerd door de 
korpschef hoofdcommissaris Patrick Feys, aangaande het personeelslverloop.

De twee functies inspecteur interventie komen vacant ten gevolge van de mobiliteit van de huidige 
titularissen 

Financiële aspecten

Voorzien in de personeelsbegroting van de Lokale Politie Dendermonde.

BESLUIT

Artikel 1 
Binnen de Lokale Politie Dendermonde worden twee functies inspecteur interventie vacant geplaatst.

Art. 2
De selectiewijze op voorstel van de korpschef wordt als volgt vastgelegd:
 Er wordt gebruik gemaakt van een eventueel bestaande wervingsreserve;
 Bij ontstentenis van een wervingsreserve of kandidaten uit de wervingsreserve die bereid zijn om de 

functie in te nemen:
 Worden de functies open geplaatst via mobiliteit en wordt er advies ingewonnen van de 

selectiecommissie bedoeld in art. VI.II.61 van het koninklijk besluit van 31 maart 2001 
betreffende de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Samenstelling van de commissie:
 Voorzitter: de korpschef van de Lokale Politie Dendermonde met als vervanger eerste-

commissaris Guy De Haes, Lokale Politie Dendermonde;
 Eerste-commissaris Guy De Haes, Lokale Politie Dendermonde, met als vervanger eerste-

hoofdinspecteur Danny Polfliet, Lokale Politie Dendermonde;
 Commissaris Kristien De Deyne, Lokale Politie Dendermonde, en als vervanger eerste-

commissaris Luc De Batselier, Lokale Politie Dendermonde;
 De voorzitter duidt een secretaris aan;

 Is er geen, of geen geschikte, kandidaat via de mobiliteit dan kan eventueel gebruik gemaakt worden 
van een aspirantenmobiliteit.

Art. 3
Indien de functies via de mobiliteit worden gepubliceerd dan wordt er voorzien in een wervingsreserve 
voor dergelijke functie die geldt tot de datum van de oproeping tot kandidaten voor de tweede volgende 
mobiliteitscyclus .

Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan:
- Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

Politieraad - Financiën

5. Lokale politie - afvoer van uit dienst gestelde machines  - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond

De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 232.

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, in het bijzonder op artikel 33 dat bepaalt: “Titel V van de nieuwe gemeentewet is van toepassing 
op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie”.



Feiten & Context

De frankeermachine (Pitney Bowes) is buiten dienst gesteld aangezien de onderdelen niet meer 
leverbaar zijn en de firma geen ondersteuning meer verleent. Bij de tweede frankeermachine (Francotyp-
Postalia) lopen de herstellingskosten te hoog op.
De omslagvulmachine werd buiten dienst gesteld omdat de verzending van pv’s nu worden afgehandeld 
door Bpost.

Motivering

De gemeenteraad is bevoegd om te beschikken over de vervreemding van roerende goederen in hoofde 
van de politiezone.

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het afvoeren van de twee frankeermachines en de 
omslagvulmachine naar het containerpark te Dendermonde.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

6. Lokale politie - aankoop motorfiets via raamovereenkomst - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 
Bevoegdheid
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond
De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van 
144.000,00 EUR excl. btw niet bereikt).

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.

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.

Motivering
De lokale politie van Dendermonde wenst over te gaan tot de aankoop van 2 motorfietsen ter vervanging 
van 2 afgeschreven motorfietsen. De aankoop gebeurt via de raamovereenkomst DSA 2016 R3 004 – 
BMW lot1 – Post 02, die aan leverancier BMW Group Belux is toegewezen. 

De uitgave voor deze aankoop bedraagt 43.982,00 EUR excl. btw of 53.218,22 EUR incl. 21% btw.

Financiële aspecten
De uitgave voor deze investering is voorzien in het investeringsbudget van 2019 via budgetsleutel 
330/743-51 van de politieboekhouding via het boetefonds.

BESLUIT
Artikel 1
De aankoop van deze motorfietsen bedraagt 43.982,00 EUR excl. btw of 53.218,22 EUR incl. 21% btw, 
en gebeurt via de raamovereenkomst DSA 2016 R3 004.

 
Art. 2
De uitgave voor deze investering is voorzien in het investeringsbudget van 2019 via budgetsleutel 
330/743-51 van de politieboekhouding.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.



7. Lokale politie - aankoop 135 toortslampen - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond

De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van 
144.000,00 EUR excl. btw niet bereikt).

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.

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

Motivering

De lokale politie Dendermonde wenst over te gaan tot de aankoop van 135 toortslampen voor de 
operationele personeelsleden. Deze maken deel uit van de algemene functieuitrusting.

Eind 2018 werden er reeds 3 verschillende soorten toortslampen en batterijen uitgetest die voldoen aan 
de vereisten volgens het normenboek van de politie. De toortslamp Fenix TK20R werd het best 
bevonden.

De opdracht zal worden toegewezen aan de economisch meest voordelige inschrijver zijnde Belprotect .

De uitgave voor deze aankoop bedraagt 11.151,00 excl. btw of 13.492,71 EUR incl. 21% btw. 

Financiële aspecten

De uitgave voor deze aankoop is voorzien in het budget van 2019 via budgetsleutel 330/744-51 van het 
investeringskrediet in de politieboekhouding. Op dit artikel is 13.500,00 EUR beschikbaar.

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van 135 toortslampen ten bedrage van 11.151,00 EUR 
excl. btw of 13.492,71 EUR incl. 21% btw.

Art. 2
De uitgave voor deze aankoop is voorzien in het budget van de politieboekhouding 2019 op 
budgetsleutel 330/744-51 van het investeringskrediet. 

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

FINANCIËN

8. Aankoopprocedure politiezone – goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 



Bevoegdheid

Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus bepaalt: “Titel V van de nieuwe gemeentewet is van toepassing op het 
beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie”.

Aldus wordt onder andere artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet toepasselijk verklaard voor de 
politiezone. Dit artikel bepaalt het volgende:

“De gemeenteraad kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of 
diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast.

Hij kan die bevoegdheden voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de 
gemeente overdragen aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de perken van de 
daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten.

In gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het college 
van burgemeester en schepenen, op eigen initiatief, de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden van de 
raad uitoefenen. Zijn besluit wordt medegedeeld aan de gemeenteraad die er op zijn eerstvolgende 
vergadering akte van neemt.”

Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet voegt hieraan toe:

“Het college van burgemeester en schepenen stelt de procedure in en gunt de opdracht. Het kan aan de 
overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht, in zover hieruit geen 
bijkomende uitgaven van meer dan 10 % voortvloeien.”

Juridische grond

Voor het bepalen van de aankoopprocedure moeten we in de eerste plaats rekening houden met de 
wetgeving overheidsopdrachten en met de organieke wetgeving in verband met de politiezones.

In zijn antwoord op de parlementaire vraag van de heer Kelchtermans van 12 februari 1987 (Vr. & Antw. 
Vl. R. 1986-1987, nr. 11, p. 457) bevestigt de bevoegde minister dat het college bevoegd is tot het 
bedrag dat geldt voor de procedure ‘aangenomen factuur’ voor de uitgaven van de buitengewone dienst.

Verder werden er hierbij verduidelijkingen verstrekt bij de Omzendbrief BA-2000/05 inzake de 
begrotingsonderrichtingen voor 2001 voor de gemeenten en OCMW’s, in BinnenBand, januari 2001, nr. 
21 door A. De Saedeleer.

De wet van 15 juli 2018 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (B.S. 25 september 2018) 
heeft artikel 85 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid aangepast in die zin dat de 
raad delegaties kan toekennen “voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag de drempel niet 
overschrijdt die vastgelegd werd voor de opdrachten die vastgesteld worden op eenvoudige 
aangenomen factuur”. Hieruit blijkt dat de federale wetgever oordeelt dat deze delegatie in de analoge 
context van de hulpverleningszones toelaatbaar geacht wordt en niet strijdig is met de klassieke federale 
opvatting dat delegaties enkel mogelijk zijn voor detailregelingen.

Op basis van bovenstaande richtlijnen en teksten kan de gemeenteraad beslissen dat alle opdrachten 
voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, waarvoor kredieten werden ingeschreven op de 
buitengewone begroting en waarvan de kostprijs het bedrag van de ‘aangenomen factuur’ niet 
overschrijdt, via onderhandelingsprocedure kunnen worden gegund.

De aangenomen factuur wordt steeds door de beheerder der aanrekeningen gecontroleerd.

Het is aldus volgens de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus en op basis van de principes van het Belgisch administratief recht 
mogelijk om delegaties uit te werken in verband met het dagelijks beheer van de politiezone.

Feiten en context

Het verdient aanbeveling om in de mate dat dit mogelijk is de aankoopprocedures voor de politiezone zo 
dicht mogelijk te laten aansluiten bij deze van de stad en het OCMW (voor de politiezone geldt federale 
wetgeving; voor de stad en het OCMW geldt Vlaamse wetgeving). Het zijn immers dezelfde 



mandatarissen en dezelfde personeelsleden die deze procedures moeten toepassen en het zou 
verwarrend zijn om per entiteit te werken met verschillende regels en drempels.

Het is wenselijk om een minimum aan regels inzake financieel beheer vast te stellen, rekening houdend 
met:

- de wettelijk georganiseerde functies en bevoegdheden;

- de omstandigheid dat de politiezone federaal geregeld wordt;

- de noodzaak om de procedures werkbaar te houden voor de functiehouders;

- de vlotte en efficiënte werking van de politiezone.

Na een delegatie aan het college zal het college de afweging kunnen maken of en welke bevoegdheden 
verder kunnen en zullen gedelegeerd worden. Het goedkeuren van het algemeen kader van het 
organisatiebeheersingssysteem is in toepassing van artikel 41, alinea 2, 7° van het Decreet lokaal 
Bestuur een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Motivering

Om het beheer van ons bestuur werkbaar te houden en voldoende snel en efficiënt te kunnen werken is 
het nodig om het begrip ‘dagelijks beheer’ te definiëren. Daarbij is het belangrijkste aandachtspunt het 
afbakenen van de bevoegdheden van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad moet bevoegd blijven voor de belangrijke investeringen. De andere 
overheidsopdrachten worden best gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.

In verband met de overheidsopdrachten wordt onder ‘dagelijks beheer’ binnen onze politiezone verstaan:

- alle uitgaven voor werkingskosten;

- alle investeringsuitgaven tot een bedrag van 30.000,00 EUR (exclusief btw).

Voor de soepele werking van het bestuur is het wenselijk dat het college van burgemeester en 
schepenen voor de exploitatie-uitgaven de principebeslissingen inzake overheidsopdrachten kan nemen.

Voor de investeringsverrichtingen ligt het minder voor de hand dat ze kunnen beschouwd worden als 
verrichtingen van dagelijks beheer en daarom is het aangewezen is om ter zake de grens te bepalen op 
30.000,00 EUR (exclusief btw).

In het kader van dagelijks beheer is het tijdens de uitvoering van de opdracht nodig om wijzigingen op 
een vlotte manier te kunnen goedkeuren, voor zover deze wijzigingen de essentie en de aard van de 
opdracht niet wijzigen. Alle wijzigingen worden hoe dan ook beperkt door de wetgeving 
overheidsopdrachten. Overeenkomstig artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet kan het college van 
burgemeester en schepenen inzake overheidsopdrachten de procedure instellen en de opdracht gunnen. 
Het kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht, in zover 
hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 % voortvloeien.

Financiële aspecten

Het bedrag van 30.000 EUR is exclusief btw en sluit aan bij een klassieke drempel inzake 
overheidsopdrachten, namelijk het grensbedrag van de aangenomen factuur dat geldt voor de 
overheidsopdrachten van beperkte waarde, momenteel 30.000 EUR (volgens artikel 92 van de wet van 
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en artikel 124 van het koninklijk besluit plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren  - B.S. 9 mei 2017 van 18 april 2017);

Het is aangewezen om dit bedrag automatisch te laten aanpassen aan de toekomstige wijzigingen van 
de wetgeving overheidsopdrachten.



BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad draagt de bevoegdheden voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks 
beheer van de politiezone over aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de perken van 
de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten en binnen de perken van de hierna 
vastgelegde aankoopprocedure.

Art. 2
De gemeenteraad keurt de hierna vermelde principes van de aankoopprocedure goed en gaat akkoord 
met de daarin opgenomen regels en delegaties:

- alle opdrachten waarvan het bedrag hoger is dan 30.000 EUR (btw excl.) en die betrekking hebben op 
de investeringen moeten eerst aan de gemeenteraad voorgelegd worden. De gemeenteraad stelt de 
procedure in en stelt de voorwaarden vast van de opdracht.

- opdrachten die betrekking hebben op exploitatiebudgetten waarvan het bedrag hoger is dan 30.000 
EUR (btw excl.) moeten eerst aan het schepencollege voorgelegd worden. Het schepencollege stelt de 
procedure in en stelt de voorwaarden vast van de opdracht. De voorbereiding hiervan gebeurt door de 
financiële dienst of door een ander personeelslid van de stad of van de politiezone naargelang het te 
behandelen dossier.

- opdrachten tot 30.000 EUR (btw excl.) die betrekking hebben op exploitatiebudgetten of op 
investeringsbudgetten kunnen volgens de principes van de wetgeving overheidsopdrachten gesloten 
worden door het diensthoofd van de aankoopdienst, de korpschef of het personeelslid aan wie hij 
delegatie gaf.

- de inkomende facturen worden voor goedkeuring geviseerd door de korpschef of door het personeelslid 
aan wie hij daartoe delegatie gaf.

- de bestelaanvragen en gunningen worden door de dienst financiën en de bijzondere rekenplichtige 
onderzocht en begeleid inzake kredietcontrole en toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.

- betalingen worden uitgevoerd door de bijzondere rekenplichtige nadat de mandatering ondertekend is.

- alle handtekeningen en kennisgevingen kunnen zowel manueel als digitaal gebeuren.

Art. 3
Het in dit besluit gehanteerde bedrag van 30.000 EUR evolueert automatisch mee met de wetgeving 
overheidsopdrachten telkens een gewijzigd drempelbedrag van de aangenomen factuur in werking 
treedt.

Art. 4
Dit besluit treedt in werking vanaf 21 februari 2019 en vervangt vanaf deze datum alle voorgaande 
gemeenteraadsbesluiten over dit onderwerp.

Stemming: 28 stemmen 'ja' (CD&V, N-VA, Open VLD en Vlaams belang), 6 stemmen 'neen' (Sp.a en 
Groen), 0 onthoudingen en 0 blanco stemmen.

9. Decreet Lokaal Bestuur – artikelen 41 en 56 - aangelegenheden van dagelijks bestuur betreffende 
overheidsopdrachten – artikelen 41, 217-219 - organisatiebeheersing - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 
Bevoegdheid
De gemeenteraad is op basis van artikel 41, alinea 2, 8° van het decreet lokaal bestuur bevoegd om vast 
te stellen wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan.

Specifiek in verband met de overheidsopdrachten berust de bevoegdheid van de gemeenteraad om het 
begrip ‘dagelijks bestuur’ te definiëren in de artikelen 41, alinea 2, 10° en 56, § 3, 5° van het decreet 
lokaal bestuur.



Juridische grond
Uit artikel 40 van het decreet lokaal bestuur blijkt dat de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid 
beschikt. Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bepaalt welke bevoegdheden al dan niet door de 
gemeenteraad aan het college kunnen toevertrouwd worden.

Feiten en context
Het decreet lokaal bestuur maakt het mogelijk dat sommige bevoegdheden door de gemeenteraad 
gedelegeerd worden aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad stuurt op 
hoofdlijnen, vaardigt algemene reglementen uit en maakt de strategische keuzes. Het dagelijks bestuur is 
een operationele aangelegenheid die best geplaatst wordt bij het college van burgemeester en 
schepenen. Alleen al door de hoeveelheid aan te nemen beslissingen en de vereiste snelheid van 
beslissen is het nodig om het dagelijks bestuur te delegeren aan het college.

In de Memorie van toelichting van het ontwerp van decreet lokaal bestuur (Vlaams parlement, 1353 
(2017-2018) – Nr. 1, 30 oktober 2017) wordt volgende toelichting verstrekt: “Verder wordt in dit ontwerp 
van decreet resoluut gekozen voor een verregaande deregulering. Een groot aantal detailregelingen van 
het Gemeente- en OCMW-decreet wordt niet hernomen. De vroegere decreten bevatten gedetailleerde 
regels over, bijvoorbeeld, het budgethouderschap, over kasprovisies en kasverrichtingen, de 
goedkeuring van te betalen bedragen, etc. Het gaat hier om de interne regels van de werking van het 
bestuur, terwijl het niet nodig wordt geacht om dit decretaal allemaal zeer gedetailleerd voor te schrijven. 
Uiteraard is het wel van belang dat de besturen daar dan ook effectief zelf regels voor uitwerken.” 
Derhalve worden in dit besluit een aantal regels inzake delegaties en budgethouderschap uitgewerkt.

Na een delegatie aan het college zal het college de afweging kunnen maken of en welke bevoegdheden 
verder zullen gedelegeerd worden aan de algemeen directeur en andere personeelsleden. De regels 
hierover zullen opgenomen worden in het organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 219 van het 
decreet lokaal bestuur. Het goedkeuren van het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem 
is in toepassing van artikel 41, alinea 2, 7° een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Motivering
Om het beheer van ons bestuur werkbaar te houden en voldoende snel en efficiënt te kunnen werken is 
het nodig om het begrip ‘dagelijks bestuur’ te definiëren. Daarbij is het belangrijkste aandachtspunt het 
afbakenen van de bevoegdheden van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad moet bevoegd blijven voor de strategische overheidsopdrachten. De andere 
overheidsopdrachten worden best gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om in verband met de overheidsopdrachten 
onder dagelijks bestuur in de zin van artikel 41, alinea 2, 10° en 56, § 3, 5° van het decreet lokaal bestuur 
te verstaan:

- alle uitgaven voor werkingskosten;

- alle investeringsuitgaven tot een bedrag van 144.000,00 EUR (exclusief btw).

Voor de soepele werking van het bestuur is het wenselijk dat het college van burgemeester en 
schepenen voor de exploitatie-uitgaven de principebeslissingen inzake overheidsopdrachten kan nemen.

Voor de belangrijke investeringsverrichtingen ligt het minder voor de hand dat ze kunnen beschouwd 
worden als verrichtingen van dagelijks bestuur en daarom is het aangewezen is om ter zake de grens te 
bepalen op 144.000,00 EUR (exclusief btw).

In het kader van dagelijks bestuur is het tijdens de uitvoering van de opdracht nodig om wijzigingen op 
een vlotte manier te kunnen goedkeuren, voor zover deze wijzigingen de essentie en de aard van de 
opdracht niet wijzigen. Alle wijzigingen worden hoe dan ook beperkt door de wetgeving 
overheidsopdrachten.

Financiële aspecten
Het bedrag van 144.000 EUR (exclusief btw) sluit aan bij de klassieke drempel inzake 
overheidsopdrachten, namelijk het grensbedrag voor de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking, momenteel 144.000 EUR (volgens artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17 
juni 2016 inzake overheidsopdrachten en artikel 11, eerste lid, 2° en artikel 90 van het koninklijk besluit 
plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 - B.S. 9 mei 2017).

Het is aangewezen om dit bedrag automatisch te laten aanpassen aan de toekomstige wijzigingen van 
de wetgeving overheidsopdrachten.



BESLUIT

Artikel 1
Onder dagelijks bestuur in de zin van artikel 41, alinea 2, 8° van het decreet lokaal bestuur wordt 
verstaan: alle uitgaven inzake werkingskosten en alle investeringsuitgaven tot een bedrag van 
144.000,00 EUR.

Art. 2
Onder opdrachten van dagelijks bestuur in de zin van artikel 41, alinea 2, 10° en 56, § 3, 5° van het 
decreet lokaal bestuur wordt verstaan het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van 
de voorwaarden van de overheidsopdrachten voor:
- alle uitgaven inzake exploitatiekosten; 
- alle investeringsuitgaven tot een bedrag van 144.000,00 EUR.

Art. 3
Het in dit besluit gehanteerde bedrag van 144.000 EUR evolueert automatisch mee met de wetgeving 
overheidsopdrachten telkens het gewijzigde drempelbedrag van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking in werking treedt.

Art. 4
Dit besluit treedt in werking vanaf 21 februari 2019 en vervangt vanaf deze datum alle voorgaande 
gemeenteraadsbesluiten over dit onderwerp.

Stemming: 19 stemmen 'ja' (CD&V en N-VA), 6 stemmen 'neen' (Groen en Sp.a), 9 onthoudingen (Open 
VLD en Vlaams Belang) en 0 blanco stemmen.

10. Decreet Lokaal Bestuur – artikelen 41 en 56 - daden van beheer en daden van beschikking - 
goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 
Bevoegdheid
De gemeenteraad is op basis van artikel 41, alinea 2, 11° van het decreet lokaal bestuur bevoegd: “De 
volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden 
toevertrouwd: (…) de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 
56, § 3, 8°, b)”.
In artikel 56, § 3, 8°, b) is vermeld dat de gemeenteraad ook bevoegd is voor het vaststellen van de 
contractvoorwaarden voor de daden van beschikking inzake verhuring, concessie, jacht- en visrechten 
van meer dan negen jaar.
In artikel 56, § 3, 1° is vermeld dat de gemeenteraad ook bevoegd is voor het vaststellen van de 
algemene regels voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

Juridische grond
Artikel 41, alinea 2, 11° van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de volgende bevoegdheden niet aan 
het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: “de daden van beschikking 
over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b)”.
Artikel 56, § 3, 8° van het decreet lokaal bestuur bepaalt: “Het college van burgemeester en schepenen 
is bevoegd voor: (…)
8° de daden van beschikking inzake verhuring, concessie, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, 
behalve het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de gemeenteraad bevoegd blijft.
Artikel 56, § 3, 1° van het decreet lokaal bestuur bepaalt: “Het college van burgemeester en schepenen 
is bevoegd voor:
1° daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen 
de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels;”

Feiten en context en inhoudelijke motivering
Sommige aspecten van de bevoegdheidsverdeling zijn in het decreet lokaal bestuur geregeld, maar de 
lokale besturen hebben de mogelijkheid om een aantal aspecten en modaliteiten verder in te vullen:
- de gemeenteraad is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve voor 
de uitzonderingen waarvoor het college bevoegd is (artikel 41, alinea 2, 11°);
- de gemeenteraad is bevoegd voor het aangaan van dadingen behalve voor de dadingen met 
personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van de 
beëindiging van het dienstverband als voorwerp hebben (artikel 41, alinea 2, 17°);
- het college is bevoegd voor de daden van beschikking over roerende goederen, met uitzondering van 
het aangaan van de dadingen (artikel 56, § 3, 8°, a);
- het college is bevoegd voor de daden van beschikking inzake verhuring, concessie, jacht- en visrechten 
van meer dan negen jaar, behalve het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de 



gemeenteraad bevoegd blijft (artikel 56, § 3, 8°, b). Hieruit volgt dat het college bevoegdheid heeft indien 
de contractduur beperkt is tot negen jaar;
- het college is bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, 
in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels (artikel 56, § 3, 1°);
- onroerende goederen van de gemeente worden altijd vervreemd volgens de principes van mededinging 
en transparantie, behalve als er een motivering wordt gegeven voor een afwijking daarvan (artikel 293, 
alinea 1).
 De gemeenteraad dient zich bijgevolg nog uit te spreken over:
- het vaststellen van de contractvoorwaarden voor de daden van beschikking inzake verhuring, 
concessie, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar;
- de algemene regels voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

Financiële aspecten
Er is geen rechtstreekse financiële weerslag.

BESLUIT

Artikel 1
Als daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen worden beschouwd: alle 
verrichtingen in verband met zakelijke rechten betreffende onroerende goederen, zoals koop, verkoop, 
ruil, opstal, erfpacht, hypotheekvestiging enz.

Art. 2
De daden van beheer en van beschikking aangaande de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen 
moeten voldoen aan volgende algemene voorwaarden: alle toewijzingen gebeuren volgens de 
beginselen van behoorlijk bestuur, na schatting, plaatsbeschrijving en aan marktconforme prijzen.

Art. 3
Dit besluit treedt in werking vanaf 21 februari 2019 en vervangt vanaf deze datum alle voorgaande 
gemeenteraadsbesluiten over dit onderwerp.

Stemming: 19 stemmen 'ja' (CD&V en N-VA), 6 stemmen 'neen' (Sp.a en Groen), 9 onthoudingen (Open 
VLD en Vlaams Belang) en 0 blanco stemmen.

11. Decreet Lokaal Bestuur – artikel 41 - beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten 
andere dan deze die vermeld zijn in de artikelen 196, 234 en 247 - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

De gemeenteraad is op basis van artikel 41, alinea 2, 5° van het decreet lokaal bestuur bevoegd: “De 
volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden 
toevertrouwd: (…) het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
als vermeld in artikel 196, 234 en 247;

De gemeenteraad heeft de volheid van bevoegdheid en kan het goedkeuren van andere 
beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten delegeren aan het college van 
burgemeester en schepenen.

Juridische grond

Artikel 41, alinea 2, 5° bepaalt dat de belangrijkste beheersovereenkomsten en 
samenwerkingsovereenkomsten moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad, namelijk deze die 
vermeld zijn in artikel 196, 234 en 247;

Artikel 196 gaat over de overeenkomsten tussen de gemeente en het OCMW;

Artikel 234 gaat over de overeenkomsten tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf;

Artikel 247 gaat over de overeenkomsten tussen de gemeente en een gemeentelijke vennootschap, 
vereniging of stichting;



Feiten en context en inhoudelijke motivering  

Naast bovengenoemde belangrijke beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten zijn er 
tal van andere overeenkomsten die minder belangrijk zijn of van korte duur zijn. In sommige gevallen legt 
een externe partner een document voor waarin de begrippen  ‘beheersovereenkomst’ of 
‘samenwerkingsovereenkomst’ opgenomen is zodat de gemeenteraad bevoegd lijkt terwijl de 
overeenkomst weinig belang heeft. Vele documenten kunnen gekwalificeerd worden als 
samenwerkingsovereenkomsten, maar zijn onvoldoende relevant om een gemeenteraadsbeslissing te 
verantwoorden.

Daarom is het aangewezen om het afsluiten van deze overeenkomsten te delegeren aan het college van 
burgemeester en schepenen.

Financiële aspecten

Er is geen rechtstreekse financiële weerslag. Indien het afsluiten van deze overeenkomsten een 
financiële weerslag heeft wordt deze opgenomen in de beleidsdocumenten.

BESLUIT

Artikel 1 
Het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten, andere dan deze die 
vermeld zijn in artikel 196, 234 en 247 wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en 
schepenen op voorwaarde dat deze overeenkomsten geen bepalingen of verbintenissen inhouden die tot 
de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad behoren.

Art. 2
Een overzicht van de afgesloten beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten, andere 
dan deze die vermeld zijn in artikel 196, 234 en 247, wordt zesmaandelijks toegelicht op de 
raadscommissie algemeen beleid en financiën.

Art. 3
Dit besluit treedt in werking vanaf 21 februari 2019 en vervangt vanaf deze datum alle voorgaande 
gemeenteraadsbesluiten over dit onderwerp.

Stemming: 19 stemmen 'ja' (CD&V en N-VA), 0 stemmen 'neen', 15 onthoudingen (Sp.a, Open VLD, 
Vlaams belang en Groen) en 0 blanco stemmen.

12. Decreet Lokaal Bestuur – artikel 166 vervangingsregeling van de financieel directeur - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 166 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 166 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt:

“Met behoud van de toepassing van artikel 175 regelt de gemeenteraad de vervanging van de algemeen 
directeur en de financieel directeur bij hun afwezigheid of verhindering.

Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van algemeen directeur of financieel directeur 
voorzien als de afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur of financieel directeur langer dan 
honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard.

De waarnemend algemeen directeur en de waarnemend financieel directeur oefenen alle bevoegdheden 
uit die aan het ambt verbonden zijn.

De gemeenteraad kan de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur of financieel directeur 
toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de functiehouder van het ambt.”

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van 
afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien krijgt in de eerste 



plaats vorm door een eenduidige financiële leiding in de nieuwe figuur van financieel directeur die in de 
plaats treedt van de financieel beheerders van gemeente en OCMW en alle betreffende bevoegdheden 
overneemt.

Het decreet voorziet dat de gemeenteraad de vervanging regelt van de financieel directeur bij 
afwezigheid of verhindering. Hierover worden geen nadere bijzondere regels geformuleerd waarbij het 
aan de gemeenteraad toekomt om een concrete vervangingsregeling uit te werken die aangepast is aan 
de nood van de diensten. Er moet wel minstens en in elk geval in een waarneming van het ambt van 
financieel directeur worden voorzien als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt of 
als het ambt vacant werd verklaard. In dat geval oefent de waarnemend financieel directeur alle 
bevoegdheden van de financieel directeur uit.

Feiten en context

Op 20 juni 2018 werd de heer Edwin Deplanter door de gemeenteraad aangesteld als financieel 
directeur.

Hij kan om verschillende redenen afwezig of verhinderd zijn, al dan niet voorzien. Het is noodzakelijk om 
de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, zowel bij korte als bij langere afwezigheden.

Motivering

Het is bijgevolg aangewezen om enerzijds een of meerdere plaatsvervangende financieel directeurs te 
voorzien voor korte afwezigheden of verhinderingen, terwijl anderzijds ook meer langdurige 
afwezigheden opgevangen moeten worden door de aanduiding van één waarnemend financieel 
directeur.

Er worden niet langer wettelijke voorwaarden voorzien om als vervanger te kunnen optreden. Het is 
echter aangewezen om, gelet op de aard van de functie op het hoogste niveau en de vereiste expertise, 
hiervoor een diensthoofd van de dienst financiën aan te duiden.

Er wordt derhalve voorgesteld om volgende personeelsleden aan te duiden als vervanger, in volgorde 
van aanwezigheid:

- Mevrouw Karine Verheyden;
- Mevrouw Ria Van Dooren;
- Mevrouw Vanessa De Proot.

Voor meer langdurige afwezigheden vanaf 30 dagen wordt voorgesteld om volgend personeelslid aan te 
duiden als waarnemend financieel directeur. De waarnemend financieel directeur neemt alle taken en 
bevoegdheden van de financieel directeur op.

- Mevrouw Karine Verheyden.

Financiële aspecten

Voor de langdurige waarnemingen ontvangt de waarnemend financieel directeur een vergoeding zoals 
vastgelegd in de rechtspositieregeling.

BESLUIT

Artikel 1
Volgende personeelsleden worden aangeduid als vervanger voor korte afwezigheden of verhinderingen 
van de financieel directeur, in volgende volgorde: 

 Mevrouw Karine Verheyden;
 Mevrouw Ria Van Dooren;
 Mevrouw Vanessa De Proot.

Art. 2
Voor afwezigheden voor een periode van meer dan 30 dagen, wordt Mevrouw Karine Verheyden 
aangeduid als waarnemend financieel directeur. De rechtspositieregeling is op deze waarneming van 
toepassing.



Art. 3
Dit besluit treedt in werking op 21 februari 2019 en vervangt vanaf dan alle voorgaande besluiten over 
hetzelfde onderwerp.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

13. Decreet Lokaal Bestuur – artikelen 266 en volgende - visum van de financieel directeur - 
goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

De gemeenteraad is op basis van artikel 266, alinea 2 van het decreet lokaal bestuur bevoegd: “De 
gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de 
financieel directeur de controle (…) uitoefent. De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd 
zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van 
verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.”

Juridische grond

De financieel directeur is op basis van de artikelen 177 en 266 van het decreet lokaal bestuur bevoegd 
voor de kredietcontrole en voor de wetmatigheidscontrole. De gemeenteraad kan de nadere 
voorwaarden regelen en bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt: “De financieel directeur staat in volle 
onafhankelijkheid in voor:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de 
voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267. (…)”
Artikel 266 van het decreet lokaal bestuur bepaalt: “De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en 
regelmatigheid van die voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, 
eerste lid, 1°. Hij verleent zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de 
voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum.”
Artikel 266, alinea 2 van het decreet lokaal bestuur bepaalt: “De gemeenteraad bepaalt, na advies van de 
financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle (…) uitoefent. 
De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies 
van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.”
Artikel 99 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen preciseert de toepassing van artikel 266 van het decreet lokaal 
bestuur:
“De volgende categorieën van verrichtingen kunnen niet worden uitgesloten van de visumverplichting:
1° de aanstelling van statutaire personeelsleden;
2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
4° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro;
5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het 
jaarlijkse bedrag hoger is dan vijfentwintigduizend euro;
6° de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro.
Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor dezelfde functie 
wordt de totale duur aangenomen voor de toepassing van het eerste lid.
In afwijking van het eerste lid, 3°, kunnen de aanstellingen van één jaar of meer in de volgende gevallen 
wel uitgesloten worden van de visumverplichting:
1° een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
2° een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden 
dan de werkgelegenheidsmaatregelen, vermeld in punt 1°, voor maximaal vier jaar, in het kader van de 
opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, 
van de voormelde wet, of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie.”

Feiten, context en inhoudelijke motivering



Overwegende dat de grens aldus kan bepaald worden op 30.000,00 EUR (exclusief btw) voor alle 
exploitatie- en investeringsverrichtingen om volgende redenen:

- aldus worden de belangrijkste dossiers onderworpen aan het voorafgaand visum;
- het heeft geen zin en het is ook niet haalbaar om voor elke bestelling een visum te verlenen;
- in de interne controleprocedure kunnen nog nadere modaliteiten bepaald worden in verband 

met de uitgavencyclus;
- volgens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur kan het organisatiebeheersingssysteem 

de voorwaarden bepalen die gelden om advies te kunnen vragen aan de financieel directeur 
over de wettigheid en regelmatigheid van verrichtingen die van de visumverplichting zijn 
uitgesloten.

Artikel 176, 3° bepaalt dat de financieel directeur instaat voor het verzorgen van financiële analyse en 
financiële beleidsadvisering, zodat de financieel directeur bij elke verbintenis, zelfs als deze niet aan het 
visum onderworpen is, naast het eventueel verplichte visum, een financieel advies kan afleveren.

Financiële aspecten

Het bedrag van 30.000 EUR is exclusief btw en sluit aan bij de drempel inzake overheidsopdrachten, 
namelijk het grensbedrag van de aangenomen factuur dat geldt voor de overheidsopdrachten van 
beperkte waarde (volgens artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en artikel 
124 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren  - B.S. 9 mei 2017 
van 18 april 2017);
Het is aangewezen om dit bedrag automatisch te laten aanpassen aan de toekomstige wijzigingen van 
de wetgeving overheidsopdrachten.

BESLUIT

Artikel 1 
Volgende verrichtingen zijn onderworpen aan de visumverplichting:
1° de aanstelling van statutaire personeelsleden;
2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
4° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 30.000 euro;
5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het 
jaarlijkse bedrag hoger is dan 25.000 euro;
6° de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 euro.
Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor dezelfde functie 
wordt de totale duur in aanmerking genomen.
In afwijking van het eerste lid, 3°, kunnen de aanstellingen van één jaar of meer in de volgende gevallen 
wel uitgesloten worden van de visumverplichting:
1° een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
2° een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden 
dan de werkgelegenheidsmaatregelen, vermeld in punt 1°, voor maximaal vier jaar, in het kader van de 
opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, 
van de voormelde wet, of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie.”

Art. 2
De financieel directeur kan bij elke verbintenis, zelfs als deze niet aan het visum onderworpen is, naast 
het eventueel verplichte visum een financieel advies afleveren. In voorkomend geval wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen:

- het voorafgaand visum dat bindend is binnen de grenzen van artikel 226 van het decreet 
lokaal bestuur en dat bij weigering gemotiveerd is;

- het adviesgedeelte dat beheersmatig of beleidsadviserend is, maar niet bindend is.

Art. 3
Het in dit besluit gehanteerde bedrag van 30.000 EUR evolueert automatisch mee met het bedrag van de 
aangenomen factuur volgens de wetgeving overheidsopdrachten telkens het drempelbedrag van de 
aangenomen factuur in werking treedt, evenwel zonder het maximale bedrag vermeld in artikel 99, 4° van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
besturen te kunnen overschrijden.



Art. 4
Dit besluit treedt in werking vanaf 21 februari 2019 en vervangt vanaf deze datum alle voorgaande 
gemeenteraadsbesluiten over dit onderwerp.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF DENDERMONDE

14. Autonoom Gemeentebedrijf - aanstelling Raad van Bestuur - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 41 van het Decreet lokaal bestuur  van 22 december 2017. 

Juridische grond

Artikel 235 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:
…
§ 2. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft van het aantal 
gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf. Ten hoogste twee derde van de 
leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad.

Elke fractie kan minstens een lid van de raad van bestuur voordragen. Dat voordrachtrecht waarborgt 
elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging 
evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college 
van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te 
dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van bestuurders die de fracties 
voorgedragen hebben.

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De gemeenteraad kan de leden van de 
raad van bestuur op elk moment ontslaan. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot 
volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van 
bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad hen vervangt.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen van de oprichtende gemeente.

§ 3. De gemeenteraad kan er ook voor kiezen alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van 
de raad van bestuur. In dat geval is paragraaf 2, eerste lid, niet van toepassing en mogen er geen 
presentiegelden worden toegekend voor de vergaderingen van de raad van bestuur.

§ 4. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het autonoom 
gemeentebedrijf.
…

Alle bepaling van het decreet lokaal bestuur van 15 februari 2018.

Feiten en context

Gelet op de installatie van de gemeenteraad van 2 januari 2019.

Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad in haar zitting van 16 november 2005 tot oprichting van 
het Auotnoom Gemeentebedrijf Dendermonde.

Gelet op het ministrieel besluit van 7 februari 2006 houdende de goedkeuring van de oprichting van de 
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde.

Gelet op de statuten, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 oktober 2017, in het bijzonder artikel 10 
omtrent de samenstelling van de raad van bestuur.



Motivering

Gelet op samenstelling van raad van bestuur in het verleden, wordt er geopteerd de raad van bestuur op 
dezelfde manier samen te stellen. Een raad van bestuur van 12 raadsleden, gebaseerd op de 
mogelijkheid van decreet lokaal bestuur.

BESLUIT

Enig artikel
De mandaten in de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde worden als volgt 
verdeeld:

CD&V
Leen Dierick
Luc Van Mol
Lien Verwaeren
Nele Cleemput

N-VA
Hilde Raman
Bart Claes
Bart Nobels

Vlaams Belang
Stefaan Van Gucht
Barbara Pas

Sp.a
Tom Bogman

Groen
Iris Uyttersprot

Open VLD
Gino Van der Vreken

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

EREDIENSTBESTUREN

15. Eredienstbestuur O.L.Vrouw van 7 Weeën - subsidie - advies - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet;

Het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 en latere aanpassingen betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten;

De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële 
omzendbrieven ter zake;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en het ministerieel besluit van 27 november 
2006 waarin de bijbehorende modellen werden vastgesteld;

Het ingediende meerjarenplan 2014-2019 en het budget voor het dienstjaar 2019 van het 
eredienstbestuur O.L.Vrouw van 7 Weeën;

Feiten en context

De kerkfabriek O.L.Vrouw van 7 Weeën besliste op 10 september 2012 om buitengewone herstellingen 
aan het interieur en de buitenzijde van de kerk uit te voeren.



In de gemeenteraad van 21 november 2012 werd er reeds gunstig advies gegeven aan lot 1 (algemene 
restauratiewerken, lot 2 (schilderwerken) en lot 3 (restauratie schilderijen).

In 2018 werden de ramingen aangepast aan de huidige prijzen.

Er werd een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse regering.

De restauratiepremie werd verleend in het schrijven van 5 april 2018 van Onroerend Erfgoed.
- Lot 1: raming 422.776,04 EUR waarvan 390.662,32 EUR subsidieerbaar.
- Lot 2: raming 249.559,28 EUR, volledig subsidieerbaar.
- Lot 3: raming 31.760,00 EUR, volledig subsidieerbaar.

Hiervan wordt 80% gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest. De BTW-bedragen worden niet 
gesubsidieerd.

Architect Van Severen diende zijn ereloonnota d.d.23 oktober 2018 in voor een bedrag van 26.147,75 
EUR.

Het dossier werd door het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 4 februari 2019
Besproken.

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het agentschap Onroerend Erfgoed d.d. 5 april 2018 
met kenmerk 4.003/42006/104.16322 en gaat akkoord om het gedeelte van de kosten, dat niet 
gesubsidieerd wordt door het agentschap Onroerend Erfgoed, ten laste te nemen.
De gemeenteraad gaat akkoord om de uitgaven te pre financieren ten belope van het stadsaandeel, 
momenteel indicatief geraamd op 112.751,51 excl. BTW, excl. ereloon architect.

Art. 2
De uitgave van de investeringssubsidie wordt gefinancierd met de kredieten onder AR 6641220, 
beleidsitem 079000, funsib05.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

INFRASTRUCTUUR - WEGEN EN WATERLOPEN

16. Toelagen aan polders 2019 - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd volgens de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen van 28 december 
1967, hoofdstuk IV, artikel 18 alsook volgens artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017. 

Juridische grond

Wet van 3 juni 1957 betreffende de polders en latere wijzigingen.
Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en latere wijzigingen.
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit houdende vaststelling van de algemene code van goede praktijk inzake bagger- en 
ruimingsspecie van 5 november 2015.

Feiten en context

De polderbesturen maken jaarlijks een voorstel op van de werken die in de loop van het jaar moeten 
uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en in stand houden van de 
verdedigings-, droogleggings- en bevloeiingswerken van de polder. Dit voorstel bevat een raming van de 



uitgaven en maakt een onderscheid tussen de aanleg- en verbeteringswerken enerzijds en de 
onderhouds- en instandhoudingswerken anderzijds. Voor de onderhouds- en instandhoudingswerken 
aan de waterlopen van derde categorie kunnen de polders een toelage krijgen van het stadsbestuur. 
Op 18 november 2018 werd van de polder van de Beneden-Dender de voorlopige raming ontvangen met 
de vraag tot betoelaging van de werken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie gelegen 
binnen hun gebied.
Op 13 november 2018 werd van de polder Schelde Durme Oost de voorlopige raming ontvangen met de 
vraag tot betoelaging van de werken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie gelegen binnen 
hun gebied.
Op 18 oktober 2018 werd van de polder Vlassenbroek de voorlopige raming ontvangen met de vraag tot 
betoelaging van de werken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie gelegen binnen hun 
gebied.

Samenvatting van de aanvragen van de polders:
Bedrag inclusief herziening en btw

Polder Vlassenbroek  69.802,59
Polder van de Beneden-Dender   34.270,00
Polder Schelde Durme Oost 102.701,74
Totaal 206.774,33

Na rekenkundige nazicht en correctie komen we tot de volgende bedragen die voor 2019 door de polders 
worden aangevraagd voor onderhoudswerken aan waterlopen van derde categorie:

Bedrag inclusief herziening en btw
Polder Vlassenbroek  69.798,03
Polder van de Beneden-Dender   34.270,00
Polder Schelde Durme Oost 102.697,30
Totaal 206.765,33

Vormvereisten 

De gemeenteraad is bevoegd voor de goedkeuring van de betoelaging van de onderhoudswerken aan 
de waterlopen van derde categorie binnen de polders.
De gemeenteraad is bevoegd voor de goedkeuring van nominatieve subsidies voor buitengewone 
werken volgens artikel 41 tweede lid 23°.
Er is financieel advies verleend.

Motivering

Alle aangevraagde werken voor het maaien van de vegetatie in de waterlopen en voor het ruimen van 
het slib uit de waterlopen zijn nodig om de goede waterafvoer te verzekeren.

De polder Vlassenbroek vraagt opnieuw betoelaging voor het plaatsen van oeverversteviging in de 
Hullekenstraat aan waterloop OS070 voor een bedrag van 19.351,32 EUR (bedrag inclusief afvoer slib). 
De aanvraag werd in 2018 niet weerhouden omdat de erfdienstbaarheidszone aan de waterloop 
wederrechtelijk werd ingenomen.
De aanvraag tot plaatsen van oeverversteviging in de Hullekenstraat langs waterloop nr. OS070 is nodig 
omdat de waterloop moeilijk bereikbaar is voor onderhoud tussen de woningen van de 
Hullekenstraat/Sparrenlaan. De oevers zijn steil en afgekalfd en grenzen aan private tuinen. Het 
polderbestuur heeft met de betrokken aangelanden overleg gepleegd en afspraken gemaakt tot 
ontruiming van de driemeterzone bij aanvang van de oeververstevigingswerken waardoor de toelage 
aanvaardbaar is en uitbetaalbaar mits de inname van de erfdienstbaarheidszone ongedaan wordt 
gemaakt. 

De polder Vlassenbroek vraagt betoelaging voor het bouwen van twee inspectieputten op waterloop 
OS070f1 (oud nummer OS056b) ‘Waterloop van het Schippersdijk’ binnen hun raming van 
onderhoudswerken. Het bouwen van inspectieputten op waterlopen (kunstwerken) is volgens de wet op 
de onbevaarbare waterlopen 1967 hoofdstuk III art. 10  een buitengewone werk en kan daarom niet 
betoelaagd worden als onderhoudswerk. 
Na aftrek van deze werken bedraagt de aangevraagde toelage aan de polder Vlassenbroek voor de 
onderhoudswerken dan 68.918,03 EUR.

Waterloop nr. OS070f1 werd op 20 april 2017 van oud-geklasseerde waterloop heringeschaald naar 
waterloop van derde categorie omdat deze waterloop een verhoging van debiet kent door RWA-lozing 
bedrijven Hoogveld en omdat er een structureel onderhoud nodig is van een openbaar bestuur. De 



waterloop is bijna volledig ingebuisd vanaf de Schippersdijk tot aan de Distelstraat zonder 
toezichtsputten. Om het onderhoud en de controle van de waterloop mogelijk te maken is het nodig op 
twee knikpunten een bijkomende inspectieput te plaatsen om het onderhoud en inspectie van de afvoer 
uit te voeren. De werken worden geraamd op 3.525 EUR.
De bouw van de inspectieputten kan door de polder Vlassenbroek uitgevoerd worden na het bekomen 
van de omgevingsvergunning inclusief machtiging van de Deputatie. 

Voor de bouw van de twee toezichtsputten op de waterloop nr. OS070f1 kan aan de polder Vlassenbroek 
een nominatieve subsidie toegekend worden volgens artikel 41, tweede lid 23°. Hiervoor is er voldoende 
budget voorzien in het investeringsbudget 2019.

De polder van de Beneden-Dender vraagt betoelaging aan voor het plaatsen van oeverversteviging aan 
waterloop nr. O5015a(bis) te Mespelare. Naast waterloop O5015a(bis) vertrekt ter hoogte van de 
Singelweg een voetweg die verderop schuin de landbouwgronden dwarst. Het voorstel is om de voetweg 
die de landbouwpercelen dwarst te verleggen langs de oever van de Zijpebeek. Dit vergemakkelijkt de 
exploitatie van de aangelande landbouwpercelen. Het trage wegenplan van Mespelare goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 18 mei 2016 voorziet in deze gedeeltelijke verlegging van de voetweg langs de 
waterloop. In de huidige toestand is deze voetweg onbruikbaar omdat de oevers van de waterloop 
afkalven. Het voorstel is om eerst de waterloop te herprofileren door het aanbrengen van 
oeverversteviging langs de kant van de voetweg, de waterloop te ruimen en daarna de procedure voor 
verlegging van de voetweg op te starten. Vermits de polder van de Beneden-Dender beheerder is van 
deze waterloop heeft de polder op vraag van de stad de oeververstevigingswerken aangevraagd om te 
betoelagen.
De aangevraagde toelage aan de polder van de Beneden-Dender bedraagt 34.270 EUR inclusief btw en 
herziening.

De polder Schelde Durme Oost vraagt betoelaging voor het plaatsen van oeverversteviging aan 
waterloop nr. OS061eh in het Grootbroek te Grembergen voor een bedrag van 47.520 EUR inclusief 
herziening en btw. Deze waterloop is gelegen in natuurgebied en zorgt samen met de waterloop S.078 
(tweede categorie) voor de afvoer van het regenwater van het zuiden van Grembergen naar de 
wachtkom en het pompgemaal naast de Schelde.
De oevers eroderen door het stromende water waardoor er sediment in de wachtkom voor het 
pompgemaal  terecht komt, die door het provinciebestuur beheerd en geruimd wordt. In 2017 werd de 
waterloop OS061eh ten oosten van de Grootbroekstraat aangepakt met goedkeuring van de 
gemeenteraad. Nu wordt voorgesteld om als tweede fase het oostelijke deel van de waterloop t.o.v. de 
Grootbroekstraat te verstevigen over een lengte van 1050 meter. Omwille van het beschikbare budget is 
de toelage voor dit project gespreid over 2018 en 2019. In 2018 werd het deel tussen Grootbroekstraat 
en de poldergracht betoelaagd en uitgevoerd. De aangevraagde toelage voor 2019 is voor uitvoering van 
het deel tussen de poldergracht en de waterloop van OS078 tevens de eindtoelage voor dit project.

De polder Schelde Durme Oost heeft in 2018 van de gemeenteraad goedkeuring bekomen om het deel 
van de overwelfde (koker) van de waterloop OS077bis onder de Noordlaan te ruimen. Door het laattijdig 
kunnen aanstellen van de aannemer die dit werk wou uitvoeren zijn deze werken gefactureerd in januari 
2019. Daarom kunnen deze werken ten bedrage van 1.466,22 EUR niet meer betoelaagd worden op het 
budget van 2018 omdat exploitatiebudgetten niet overdraagbaar zijn. Daarom wordt nu aan de 
gemeenteraad voorgesteld om deze werken te betalen binnen het budget 2019.
De aangevraagde toelage aan de polder Schelde Durme Oost bedraagt dan 104.163,52 EUR inclusief 
btw en herziening.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de onderhoudswerken van de polderbesturen goed te 
keuren omdat de voorgestelde werken zinvol zijn om de waterafvoer te verzekeren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een nominatieve subsidie toe te kennen voor de plaatsing 
van 2 inspectieputten op de waterloop nr. OS070f1 door de polder Vlassenbroek.

Financiële aspecten

Het totaal van de toelagen bedraagt 207.351,55 EUR inclusief herziening en btw. 

In het exploitatiebudget 2019 is onder algemene rekening 6493250 van het beleidsitem 031900 een 
budget van  216.006,25 EUR voorzien. Dit budget is dienstig voor het betoelagen van de waterlopen 
derde categorie binnen de polders en volstaat om de aangevraagde toelagen goed te keuren. 

Het bedrag van 3.525 EUR voor de investeringswerken aan de polder Vlassenbroek kunnen betoelaagd 
worden op algemene rekening 6641324/031900 bij subproject finsub14. 



BESLUIT

Artikel 1
De volgende toelagen worden aan de polderbesturen verleend:

Bedrag incl. herziening en btw
Polder Vlassenbroek  68.918,03 EUR 
Polder van de Beneden-Dender   34.270,00 EUR
Polder Schelde Durme Oost 104.163,52 EUR 
Totaal 207.351,55 EUR

Art. 2
De uitgave voor de toelagen aan de polders is voorzien in het exploitatiebudget 2019 onder algemene 
rekening 6493250 van het beleidsitem 031900. 

Art. 3
De investeringswerken van de polder Vlassenbroek worden betoelaagd voor 3.525 EUR inclusief btw en 
herziening op algemene rekeningnummer 6641324/031900 bij subproject finsub14.

Art. 4
De onderhouds- en instandhoudingswerken dienen te voldoen aan alle wettelijke voorschriften onder 
meer aan de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van 
nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu en latere wijzigingen alsook aan het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Art. 5
Voor het uitbetalen van de regiewerken dient voorafgaand aan de werken op straffe van nietigheid 
schriftelijk de goedkeuring bekomen te worden van het college van burgemeester en schepenen.

Stemming: 29 stemmen 'ja' (CD&V, N-VA, Open VLD, Vlaams Belang en Groen), 0 stemmen 'neen', 5 
onthoudingen (Sp.a) en 0 blanco stemmen.

INFRASTRUCTUUR - GEBOUWEN

17. Conditiemeting van gebouwen in eigendom van stad, AGB en OCMW – principeakkoord

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond

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.

De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet).

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.



Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en 
van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan;

Alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking;

De Nieuwe Gemeentewet, 

De bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter 
zake;

Het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten;

Het decreet van 15 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling 
voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;

De Omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende wijziging aan het decreet van 28 april 
1993 door het decreet van 15 juli 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten en de 
politiezones;

Het besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2006 tot opheffing van bepaalde artikelen van het decreet 
van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de 
gemeenten;

De bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Feiten en context 

Het gebouwen patrimonium van het stadsbestuur, AGB en OCMW is omvangrijk en divers. Om een 
objectief zicht te krijgen op de staat van de gebouwen, gebouwonderdelen en technische installaties 
wenst dienst gebouwen een conditiestaatmeting te laten uitvoeren.

De wijze van uitvoering van een conditiestaatmeting is gedefinieerd in NEN 2767. 

Dienst gebouwen heeft noch de personeelscapaciteit, noch de kennis van NEN 2767 of de software om 
een conditiestaatmeting in eigen beheer uit te voeren. Het betreft een dienstenopdracht waarvoor dienst 
gebouwen een lastenboek zal opmaken.

Gebouwen waarvoor reeds grote renovatie of nieuwbouwprojecten gepland zijn of gebouwen die 
gehuurd worden of recent volledig gerenoveerd werden zullen niet worden opgenomen in de 
conditiestaatmeting.

Doordat de dienst gebouwen zowel de projecten opvolgt voor het stadsbestuur, AGB en OCMW is het 
logisch dat het stadsbestuur zal optreden als opdrachtencentrale voor deze besturen.

Aan het AGB zal een machtiging gevraagd worden.

Vormvereisten 

De regelgeving verplicht voor de uitgaven hoger dan 25.000 EUR een visum van de financieel directeur.
Dit advies werd bekomen op 25 januari 2019.

Motivering

Er zal een dienstverlener aangesteld worden voor het uitvoeren van de conditiestaatmeting.  Dienst 
gebouwen maakt het lastenboek voor aanstelling van de dienstverlener op. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd 112.000 EUR excl. btw of 135.520 EUR incl. 21% btw. 
Het aandeel van de stad  bedraagt 100.000 EUR incl. btw. De kosten voor de OCMW-gebouwen worden 
gedragen op de budgetten van de stad gezien dienst gebouwen ondersteunend werkt voor beide 
besturen.



Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Stad Dendermonde de procedure 
zal voeren en in naam van Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde bij de gunning van de opdracht zal 
optreden.

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

Financiële aspecten

Het stadsbestuur Dendermonde en Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde (AGB) voorzien de nodige 
budgetten voor de gebouwen waarvan zij de conditiestaatmeting willen laten uitvoeren. 

De uitgave voor rekening van het stadsbestuur voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, 
op budgetcode 2141000/011905-ALGBEST-gb0 00s12 van de investeringskrediet.

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de opstart van een project om een conditiestaatmeting 
van 
gebouwen uit te voeren.

Art. 2
De raming bedraagt 112.000 EUR excl. btw of 135.520 EUR incl. 21% btw.

Art. 3
Stad Dendermonde wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Autonoom 
Gemeentebedrijf Dendermonde bij de gunning van de opdracht op te treden.

Art.4
Het stadsbestuur Dendermonde en Autonoom Gemeenterbedrijf Dendermonde (AGB) voorzien de 
nodige budgetten binnen de voorwaarden van dit bestek.

Art. 5
De deeluitgave van het stadsbestuur voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op 
budgetcode 2141000/011905-ALGBEST-gb0 00s12 van de investeringskrediet. De kosten voor de 
OCMW-gebouwen worden gedragen op het budget van de stad. 

Art. 6
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Art. 7
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

18. Basisschool De Schakel - renoveren van de stookplaats - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 
Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond
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.

De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.



Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en 
van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan;

Alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking;

De Nieuwe Gemeentewet, 

De bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter 
zake;

Het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten;

Het decreet van 15 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling 
voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;

De Omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende wijziging aan het decreet van 28 april 
1993 door het decreet van 15 juli 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten en de 
politiezones;

Het besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2006 tot opheffing van bepaalde artikelen van het decreet 
van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de 
gemeenten;

De bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Feiten en context 
De gemeenteraad heeft in zitting van 16 maart 2011 een kaderovereenkomst met Intergem inzake een 
beheersovereenkomst op het vlak van investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-
efficiëntie goedgekeurd.

Op 30 juni 2014 werd door het college de studieovereenkomst goedgekeurd tussen de stad en de DNB 
(distributienetbeheerder) voor onder andere het renoveren van de stookplaats van Basisschool De 
Schakel, Molenberg 9 te Dendermonde.

De gemeenteraad heeft zich in zitting van 20 juni 2018 akkoord verklaard met een addendum op de 
kaderovereenkomst met Intergem (DNB) inzake een beheersovereenkomst op het vlak van investeringen 
op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie zoals getekend op 5 december 2011 en 
staat toe dat hierdoor deze kaderovereenkomst verlengd wordt tot 1 april 2019.

Door Eandis werd een projectadvies opgemaakt voor de stookplaatsrenovatie.

Vormvereisten 
De regelgeving verplicht voor de uitgaven hoger dan 25.000 EUR een visum van de financieel directeur.
Dit advies werd bekomen op 24 januari 2019.

Motivering
In het kader van de opdracht “School De Schakel: stookplaatsrenovatie” werd een projectcontract en -
advies opgesteld door de ontwerper,  Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 223.379,94 EUR excl. btw of 236.782,73 EUR incl. 6% 
btw (13.402,79 EUR Btw medecontractant).

De gunningsprocedure voor de stookplaatsrenovatie zal gebeuren door de distributienetbeheerder cf. de 
kaderovereenkomst.

Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode 2212050/080001 -
MENSWEL-gb5 04w05 van de investeringskrediet.

BESLUIT

Artikel 1
De projectovereenkomst en -advies voor de opdracht “School De Schakel: stookplaatsrenovatie”, 
opgesteld door Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle wordt goedgekeurd. De raming 
bedraagt 223.379,94 EUR excl. btw of 236.782,73 EUR incl. 6% btw (13.402,79 EUR Btw 
medecontractant).



Art. 2
Voor bovengenoemde opdracht wordt een gunningsprocedure georganiseerd door de 
distributienetbeheerder cf. de kaderovereenkomst.

Art. 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode 2212050/080001 -
MENSWEL-gb5 04w05 van de investeringskredieten.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

19. Restauratie van het kruitmagazijn aan de Mechelse poort - aangepaste raming - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond

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.

De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet).

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en 
van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan;

Alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking;

De Nieuwe Gemeentewet, 

De bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter 
zake;

Het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten;

Het decreet van 15 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling 
voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;

De Omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende wijziging aan het decreet van 28 april 
1993 door het decreet van 15 juli 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten en de 
politiezones;

Het besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2006 tot opheffing van bepaalde artikelen van het decreet 
van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de 
gemeenten;

De bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Feiten en context 



Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 16 augustus 2011 de 
ontwerpopdracht voor de opdracht “Restauratie van het kruitmagazijn aan de Mechelse poort” toe te 
wijzen aan Architectenbureau Bressers bvba, Kasteellaan 479/001 te 9000 Gent.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 maart 2012 goedkeuring aan het 
voorontwerp voor deze opdracht tegen een geraamd bedrag van 88.684,04 EUR incl. btw.

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 6029 opgesteld door de ontwerper, 
Architectenbureau Bressers bvba, Kasteellaan 479/001 te 9000 Gent.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 82.499,56 EUR excl. btw of 99.824,47 EUR incl. 21% 
btw.

De gemeenteraad verleende in zitting van 19 september 2018 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 24 september 2018 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure:
- Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebeekstraat 54 te 8770 Ingelmunster;
- Artes Woudenberg nv, Lieven Bauwensstraat 42 te 8200 Brugge;
- Nijs P. nv, E3-laan 49 te 9800 Deinze;
- Arthur Vandendorpe nv, Molendamstraat 4 te 8210 Zedelgem;
- Van Loy & Cie nv, Aarschotsesteenweg 4 te 2230 Herselt;
- Denys nv, Industrieweg 124 te 9032 Gent;
- Algemene Onderneming Quintelier Trudo bvba, Wielstraat 57A te 9220 Hamme.

Vormvereisten 

De regelgeving verplicht voor de uitgaver hoger dan 25.000 EUR een financieel advies van de financieel 
directeur. Dit advies werd bekomen op 30 augustus 2018 en 25 januari 2019.

Motivering

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 22 oktober 2018 te bereiken.

De verbintenistermijn van 180 kalenderdagen eindigt op 20 april 2019.

Er werden 2 offertes ontvangen:

- Nijs P. nv, E3-laan 49 te 9800 Deinze (117.928,08 EUR excl. btw of 142.692,98 EUR incl. 21% btw);

- Algemene Onderneming Quintelier Trudo bvba, Wielstraat 57A te 9220 Hamme (121.401,46 EUR excl. 
btw of 146.895,77 EUR incl. 21% btw).

De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes:

- Nijs P. nv, E3-laan 49 te 9800 Deinze (113.709,58 EUR excl. btw of 137.588,59 EUR incl. 21% btw);

- Algemene Onderneming Quintelier Trudo bvba, Wielstraat 57A te 9220 Hamme (109.401,69 EUR excl. 
btw of 132.376,04 EUR incl. 21% btw).

De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Algemene Onderneming Quintelier 
Trudo bvba, Wielstraat 57A te 9220 Hamme, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag 
van 109.401,69 EUR excl. btw of 132.376,04 EUR incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

De offerte van deze inschrijver is regelmatig, doch het gunningsbedrag excl. btw (109.401,69 EUR) 
overschrijdt de goedgekeurde raming (82.499,56 EUR) met 32,61%.

Er is geen aanleiding om deze opdracht niet te gunnen.

Financiële aspecten



De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode 2701500/072000-
CULTTOER-gb1 00w01 van de investeringskredieten.

BESLUIT

Artikel 1
De aangepaste raming van 109.401,69 EUR excl. btw of 132.376,04 EUR incl. 21% btw voor de opdracht 
“Restauratie van het kruitmagazijn aan de Mechelse poort” wordt goedgekeurd.

Art. 2
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode 2701500/072000-
CULTTOER-gb1 00w01 van de investeringskredieten.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

20. Basisschool de Schakel Molenberg, gevel- en dakrenovatie 

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond

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.

De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en 
van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan;

Alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking;

De Nieuwe Gemeentewet, 

De bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter 
zake;

Het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten;

Het decreet van 15 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling 
voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;

De Omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende wijziging aan het decreet van 28 april 
1993 door het decreet van 15 juli 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten en de 
politiezones;

Het besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2006 tot opheffing van bepaalde artikelen van het decreet 
van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de 
gemeenten;

De bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 



Feiten en context 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 10 augustus 2009 de 
ontwerpopdracht voor de opdracht “School voor lager onderwijs, Molenberg 9. Renovatie van de gevels.” 
toe te wijzen aan Inprovics bvba, Sint-Gillislaan 72 te 9200 Dendermonde tegen een ereloonpercentage 
van 4,75 %.

Het dossier werd op 30 november 2010 op de wachtlijst geplaatst bij Agion, met een ramingsbedrag van 
501.911,70 EUR excl. btw.

Het dossier heeft bij Agion zijn tijd doorlopen, in 2019 worden we op de reservelijst geplaatst, ten laatste 
begin 2020 komen we in aanmerking om de subsidie te verkrijgen. Het finale aanbestedingsdossier dient 
bij Agion ingediend te zijn in september 2019 om effectief in aanmerking te komen.

Het ramingsbedrag en de methodiek van de studie voor de gevelrenovatie van 2009 zijn nu niet meer 
relevant.
Een aangepast ramingsbedrag voor de gevelrenovatie bedraagt 627.500 EUR excl. btw of 665.150 EUR 
incl. 6% btw.

Vormvereisten 

De regelgeving verplicht voor de uitgaven hoger dan 25.000 EUR een financieel advies van de financieel 
directeur. Dit advies werd bekomen op 29 januari 2019.

Financiële aspecten

De uitgave voor de gevelrenovatie is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode 2212050/080001-
MENSWEL-gb5 04w02 van de investeringskredieten.

De uitgave voor de studie van de gevelrenovatie is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode 
2212050/080001-MENSWEL-gb5 04s02.

Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

BESLUIT

Artikel 1
Het dossier gevelrenovatie zal heropgestart worden opdat het aanbestedingsdossier in september 2019 
ingediend kan worden bij Agion, zodat we op de reservelijst geplaatst worden van 2019 en sowieso begin 
2020 in aanmerking komen voor de subsidie.
De raming bedraagt 627.500,00 EUR excl. btw of 665.150,00 EUR incl. 6% btw.

Art. 2
De uitgave voor de gevelrenovatie is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode 2212050/080001-
MENSWEL-gb5 04w02 van de investeringskredieten.

De uitgave voor de studie van de gevelrenovatie is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode 
2212050/080001-MENSWEL-gb5 04s02.

Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

SECRETARIAAT EN LOGISTIEK

21. Vervangingsregeling van de algemeen directeur - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD

Bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 166 van het Decreet Lokaal Bestuur.



Artikel 166 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt:

“Met behoud van de toepassing van artikel 175 regelt de gemeenteraad de vervanging van de algemeen 
directeur en de financieel directeur bij hun afwezigheid of verhindering.

Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van algemeen directeur of financieel directeur 
voorzien als de afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur of financieel directeur langer dan 
honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard.

De waarnemend algemeen directeur en de waarnemend financieel directeur oefenen alle bevoegdheden 
uit die aan het ambt verbonden zijn.

De gemeenteraad kan de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur of financieel directeur 
toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de functiehouder van het ambt.”

Juridische motivering

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van 
afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien krijgt in de eerste 
plaats vorm door een eenduidige algemene leiding in de nieuwe figuur van algemeen directeur die in de 
plaats treedt van de secretarissen van gemeente en OCMW en alle betreffende bevoegdheden 
overneemt.

Het decreet voorziet dat de gemeenteraad de vervanging regelt van de algemeen directeur bij 
afwezigheid of verhindering. Hierover worden geen nadere bijzondere regels geformuleerd waarbij het 
aan de gemeenteraad toekomt om een concrete vervangingsregeling uit te werken die aangepast is aan 
de nood van de diensten. Er moet wel minstens en in elk geval in een waarneming van het ambt van 
algemeen directeur worden voorzien als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt of 
als het ambt vacant werd verklaard. In dat geval oefent de waarnemend algemeen directeur alle 
bevoegdheden van de financieel directeur uit.

Feiten en context

Op  juli 2018 werd de heer Wouter Van der Vurst door de gemeenteraad aangesteld als algemeen 
directeur.

Hij kan om verschillende redenen afwezig of verhinderd zijn, al dan niet voorzien. Het is noodzakelijk om 
de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, zowel bij korte als bij langere afwezigheden.

Inhoudelijke motivering

Het is bijgevolg aangewezen om enerzijds een of meerdere plaatsvervangende algemeen directeurs te 
voorzien voor korte afwezigheden of verhinderingen, terwijl anderzijds ook meer langdurige 
afwezigheden opgevangen moeten worden door de aanduiding van één waarnemend algemeen 
directeur.

Er worden niet langer wettelijke voorwaarden voorzien om als vervanger te kunnen optreden. Het is 
echter aangewezen om, gelet op de aard van de functie op het hoogste niveau en de vereiste expertise, 
hiervoor een geschikte kandidaat binnen het managementteam aan te duiden.

Er wordt derhalve voorgesteld om volgende personeelsleden aan te duiden als vervanger, in volgorde 
van aanwezigheid:

- Mevrouw Karen Wastijn;
- Mevrouw Annelies Merckx;
- Mevrouw Patricia De Vrieze.

Voor meer langdurige afwezigheden vanaf 30 dagen wordt voorgesteld om volgend personeelslid aan te 
duiden als waarnemend algemeen directeur. De waarnemend algemeen directeur neemt alle taken en 
bevoegdheden van de algemeen directeur op.

- Mevrouw Karen Wastijn.



Financiële aspecten

Voor de langdurige waarnemingen ontvangt de waarnemend algemeen directeur een vergoeding zoals 
vastgelegd in de rechtspositieregeling.

BESLUIT: 

Artikel 1
Volgende personeelsleden worden aangeduid als vervanger voor korte afwezigheden of verhinderingen 
van de algemeen directeur, in volgende volgorde: 

 Mevrouw Karen Wastijn;
 Mevrouw Annelies Merckx;
 Mevrouw Patricia De Vrieze.

Art. 2
Voor afwezigheden voor een periode van meer dan 30 dagen, wordt mevrouw Karen Wastijn aangeduid 
als waarnemend algemeen directeur. De rechtspositieregeling is op deze waarneming van toepassing.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

INTERCOMMUNALES EN VERENIGINGEN

22. RATO vzw - voordracht bestuurder - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de vzw Rato. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de vzw Rato, Seminariestraat 2, 9000 Gent.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten: 

- Namens CD&V: 
- Namens N-VA: Tomas Roggeman, schepen
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de stad Dendermonde een voorstel doet van een lid in de raad van bestuur voor 
de vzw Rato voor de duurtijd van de ganse legislatuur.



BESLUIT

Artikel 1 
De gemeenteraad draagt Tomas Roggeman, schepen voor als lid van de raad van bestuur van de vzw 
Rato voor de duurtijd van de ganse legislatuur:

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen

23. Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde cvba - aanduiding 
vertegenwoordigers en voordracht bestuurder - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde. 

Feiten en context

In een brief van 7 januari 2019 van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement 
Dendermonde CVBA werd de stad uitgenodigd tot de Buitengewone Algemene Vergadering op 
woensdag 23 januari 2019.

De agenda als bijlage werd vastgesteld.

Volgens de wijziging van artikel 6 van de statuten met betrekking tot het bestuur van de vennootschap 
heeft de stad Dendermonde één mandaat in de Raad van Bestuur.

Tevens kan de stad 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden voor de Algemene 
Vergadering.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering: 

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Ann Pauwels
- Namens N-VA: Wouter Rogiers
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur: 

- Namens CD&V: Toon De Boeck
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 1 effectief en 1 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en één bestuurder voordraagt voor de 



Raad van Bestuur van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde voor de 
duur van de ganse legislatuur

BESLUIT

Artikel 1
Wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de stad Dendermonde in de Algemene Vergadering 
van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde voor de duur van de ganse 
legislatuur:
Ann Pauwels
en wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de ganse legislatuur: 
Wouter Rogiers

Art. 2
Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij 
Arrondissement Dendermonde:
Toon De Boeck

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

24. BLIJDORP III - Algemene Vergadering 19 maart 2019 - agenda - aanduiding vertegenwoordigers - 
voordracht bestuurder - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 
22 december 2017. 

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de Blijdorp III. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de intercommunale Blijdorp III, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten lid Raad van Bestuur: 

- Namens CD&V: 
- Namens N-VA: Tomas Roggeman
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van 2 kandidaten lasthebbers voor de algemene vergadering:

- Namens CD&V: Pascal Putteman
- Namens N-VA: Walter Deygers
- Namens Sp.a: 



- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de vertegenwoordigers / lasthebbers voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur aanduidt.

BESLUIT

Art. 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordigers / lasthebbers van de stad Dendermonde op de algemene 
vergaderingen van de intercommunale Blijdorp III voor de duurtijd van de ganse legislatuur:

1. Pascal Putteman
2. Walter Deygers

Art. 2
Wordt voorgedragen als lid voor de Raad van Bestuur van de stad Dendermonde van de intercommunale 
Blijdorp III:
Tomas Roggeman

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

25. HULP IN WONINGNOOD - aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
Algemene Vergadering en voordracht één bestuurder in de Raad van Bestuur - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de CVBA Hulp in Woningnood. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt op 31 maart 2019.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is met ingang van 1 
april 2019.

De stad Dendermonde is lid van de CVBA Hulp in Woningnood, Gaver 70, 9290 Berlare.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering: 

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Pascal De Roock
- Namens N-VA: Patrick Van Campenhout
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur: 



- Namens CD&V:  Annie Van den Berghe
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van één effectief en één 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene vergadering en één bestuurder voordraagt voor de 
Raad van Bestuur van de CVBA Hulp in Woningnood met ingang van 1 april 2019 voor de duur van de 
ganse legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de stad Dendermonde in de Algemene Vergadering 
van de CVBA Hulp in Woningnood met ingang van 1 april 2019 voor de duur van de ganse legislatuur:
Pascal De Roock
en wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de ganse legislatuur:
Patrick Van Campenhout

Art. 2
Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van de CVBA Hulp in 
Woningnood met ingang van 1 april 2019:
Annie Van den Berghe

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

26. INTERGEM - Buitengewone Algemene Vergadering 21 maart 2019 - agenda - voordracht van een 
kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) en (eventueel) voor de Raad van Bestuur- 
goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

De artikelen onder titel “ ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017.  De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van Intergem.

Feiten en context

De stad Dendermonde is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intergem.

De stad Dendermonde werd per aangetekend schrijven van 27 december 2018 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Intergem die op 21 maart 2019 
plaatsheeft te 9120 Beveren, Hotel Beveren Gentseweg 280.

De principenota die als documentatie aan de stad op 31 oktober 2018 per brief werd toegestuurd.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten zijn alle huidige mandaten bij Intergem onmiddellijk vervallen 
na voornoemde algemene vergadering en deze dient tot een algehele vervanging van de 
bestuursorganen over te gaan.

De stad is ingedeeld bij een regionaal bestuurscomité (RBC).

Overeenkomstig artikel 17 punt 2 van de statuten heeft elke gemeente recht om één kandidaat-lid voor te 
dragen voor het regionaal bestuurdscomité (RBC)



Overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de statuten  hebben de deelnmende gemeenten recht om 
maximaal 6 kandidaat-bestuurders voor te dragen en het moet om dezelfde persoon gaan die 
voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC.

Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de Raad van Bestuur is beperkt 
tot zes (6).

Het moet om ‘onafhankelijke bestuurders’ gaan in de zin van artikel 1.1.1. §2 74° en er zijn een aantal 
decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de 
deelnemende gemeenten werd toegestuurd. 

Vormvereisten 

Volgende kandidaten werden voorgedragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) 
Noord en (eventueel) lid van de Raad van Bestuur

Namens CD&V :Piet Buyse, burgemeester
Namens N-VA :
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :
Namens Groen :

Motivering

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 21 maart 2019 en dient tevens het 
mandaat van lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) Noord en de voordracht van een lid voor de 
Raad van Bestuur vast te stellen.

BESLUIT

Artikel 1 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 21 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire  
ontslagnemingen en benoemingen.’

Art. 2
Piet Buyse, burgemeester, Leo Bruynincxstraat 18 9200 Dendermonde
voor te dragen als kandidaat-lid voor het regional bestuurscomité (RBC) Noord van de 
opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 21 maart 
2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Art. 3
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur 
van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 
21 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2015.

Art. 4
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging op 21 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

Art. 5
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingn en 
onder meer kennisgeving te verrichten aan de opdrachthoudede vereniging Intergem, ter attentie van het 
secretariaat, secretariaat,p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.



27. INTERGEM - voordracht van de tegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene Vergadering - 
goedkeuringDE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.

De statuten van Intergem.

Feiten en context

De stad Dendermonde is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intergem.

De stad Dendermonde werd per aangetekend schrijven van 27 december 2018 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Intergem die op 21 maart 2019 
plaatsheeft te 9120 Beveren, Hotel Beveren Gentseweg 280.

De principenota die als documentatie aan de stad op 31 oktober 2018 per brief werd toegestuurd.

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de volledige 
duurtijd van een gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.

De decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van het 
documentatiedossier dat aan de stad werd opgestuurd, geldt ook voor de vertegenwoordigers op de 
algemene vergadering en de vertegenwoordigers op de algemene vergadering die niet als kandidaat-lid 
mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van Bestuur.

Vormvereisten 

Volgende kandidaten werden voorgedragen als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene 
Vergaderingen van Intergem

Effectief Plaatsvervanger

Namens CD&V : Dirk Abbeloos Martine Van Hauwermeiren
Namens N-VA : Bart Nobels Stijn Goossens
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :
Namens Groen :

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad zijn vertegenwoordigers aanduidt die de stad zullen 
vertegenwoordigen in de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Intergem tot einde legislatuur.

BESLUIT

Art. 1
De heer Dirk Abbeloos, voorzitter gemeenteraad, Korte Dijkstraat 71 9200 Dendermonde
De heer Bart Nobels, raadslid, Broekkantstraat 99 9200 Dendermonde
aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode 
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Art. 2
Mevrouw Martine Van Hauwermeiren, schepen, Koebosstraat 19 9200 Dendermonde



De heer Stijn Goossens, raadslid, Bookmolenstraat 1 9200 Dendermonde
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen 
voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Art. 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingn en 
onder meer kennisgeving te verrichten aan de opdrachthoudede vereniging Intergem, ter attentie van het 
secretariaat, secretariaat,p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

28. BOSGROEP Midden Oost-Vlaanderen vzw - aanduiding vertegenwoordigers - voordracht 
bestuurder – goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De statuten van de vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.
Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.
De stad Dendermonde is lid van de vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen, PAC Het Zuid – Woodrow 
Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervangend-vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Nele Cleemput
- Namens N-VA: Rudy Vermeulen
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaten lid Raad van Bestuur: 

- Namens CD&V:  Nele Cleemput
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de vertegenwoordigers / lasthebbers voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur aanduidt.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 



Dendermonde in de algemene vergaderingen van de vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen voor de 
duurtijd van de ganse legislatuur:

1. Effectieve vertegenwoordiger:
Nele Cleemput, schepen
2. Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Rudy Vermeulen

Art. 2
Wordt voorgedragen als lid voor de Raad van Bestuur van de stad Dendermonde van vzw Bosgroep 
Midden Oost-Vlaanderen:
Nele Cleemput, schepen Noordlaan 122 9200 Dendermonde

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

29. ERSV Oost-Vlaanderen - aanduiding vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering - 
goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de algemene vergadering:

- Namens CD&V: Dieter Mannaert
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de vertegenwoordigers / lasthebbers voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur aanduidt.

BESLUIT

Artikel 1 
Wordt aangeduid als vertegenwoordiger / lasthebber van de stad Dendermonde op de algemene 
vergaderingen van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen voor de duurtijd van de ganse legislatuur:

1. Dieter Mannaert, schepen Rosstraat 124 9200 Dendermonde

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.



30. CEVI vzw - aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering - voordracht kandidaat 
bestuurders - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de vzw Cevi.

Feiten en context

Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode in 2019 zal de nieuwe gemeenteraad beslissen wie de 
mandaten zal vervullen bij de verenigingen en instellingen waarbij de stad Dendermonde aangesloten is, 
waaronder de vzw Cevi.

De stad Dendermonde heeft recht op 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
Algemene Vergadering en kan 2 kandidaat-bestuurs voordragen voor de Raad van Bestuur.

De stad duidt deze vertegenwoordigers aan tot het einde van de legislatuur.

Vormvereisten 

Volgende kandidaten worden voorgedragen als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 
vzw Cevi

Gerardo De Guzman en Kenny Gribbe, ambtenaren

Volgende kandidaten (2) worden voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van 
vzw Cevi

Gerardo De Guzman en Kenny Gribbe

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad twee vertegenwoordigers aanduidt voor de Algemene 
vergadering en twee kandidaat-bestuurs voordraagt voor de Raad van bestuur van de vzw Cevi tot het 
einde van de legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad duidt volgende ambtenaren aan als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering 
van de vzw Cevi:
Effectief :Gerardo De Guzman
Plaatsvervangend : Kenny Gribbe

Art. 2
De gemeenteraad draag twee kandidaat bestuurders voor voor de Raad van bestuur van de vzw Cevi :
Kandidaat-bestuurder :Gerardo De Guzman
Kandidaat-bestuurder :Kenny Gribbe

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

31. ETHIAS verzekeringen  - aanduiding effectieve en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
Algemene Vergadering - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid



Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de nv Ethias Verzekering. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de nv Ethias Verzekeringen, rue des Croisiers 24 , 4000 Luik.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervangend-vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Dieter Mannaert
- Namens N-VA: Stijn Goossens  
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de vertegenwoordigers / lasthebbers voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur aanduidt.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Dendermonde in de algemene vergaderingen van de nv Ethias Verzekeringen voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur:
1. Effectieve vertegenwoordiger:
Dieter Mannaert, schepen

2. Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Stijn Goossens, raadslid

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

32. CIPAL dv - Bijzondere Algemene Vergadering 22 maart 2019 - agenda - aanduiden 
vertegenwoordigers Algemene Vergadering - voordracht kandidaat-lid Raad van Bestuur - 
goedkeuring



DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 
22 december 2017. 

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de dv CIPAL.

Feiten en context

In een aangetekende brief van 22 januari 2019 van dv CIPAL wordt de stad als deelnemer van de 
dienstverlenende vereniging Cipal uit om tot de Bijzondere Algemene Vergadering op vrijdag 22 maart 
2019 om 10.30 uur.

De agenda is als volgt: 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur.
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 

bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

De stad kan als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Cipal één effectief en één 
plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden en één lid voor de Raad van Bestuur met raadgevende 
stem voordragen en dit tot het einde van de legislatuur.

Vormvereisten 

Volgende kandidaten worden aangeduid als vertegenwoordiger van de stad voor de Algemene 
Vergaderingen van dv CIPAL:

Effectief Plaatsvervanger

- Namens CD&V: Dirk Abbeloos
- Namens N-VA: Walter Deygers
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Volgende kandidaat wordt voorgedragen als raadgevend lid van de Raad van bestuur van de dv CIPAL: 

- Namen CD&V:  Dieter Mannaert
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de agenda goedkeurt voor de Bijzondere Algemene 
Vergadering van 
22 maart 2019 en de vertegenwoordigers / raadgevend lid  voor de duurtijd van de ganse legislatuur 
aanduidt / voordraagt. 

BESLUIT



Artikel 1 
De agenda voor de Bijzondere Algemene Vergadering van de dv CIPAL wordt als volgt goedgekeurd :
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur.
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur 

met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Art. 2
Worden aangeduid als vertegenwoordigers van de stad Dendermonde op de algemene en bijzondere 
algemene vergaderingen van de dv Cipal voor de duurtijd van de ganse legislatuur:
Effectief : Dirk Abbeloos, raadslid-voorzitter
Plaatsvervangend : Walter Deygers, raadslid

Art. 3
Wordt voorgedragen als raadgevend lid voor de Raad van Bestuur van de dv Cipal :
Dieter Mannaert, schepen

Art. 4
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen 
daarvan aan Cipal.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

33. IEDER ZIJN HUIS nv - aanduiding vertegenwoordigers - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de nv Ieder zijn Huis. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de nv Ieder zijn Huis.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Ann Joos
- Namens N-VA: Stijn Goossens
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:



Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 1 effectief en 1 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de nv Ieder zijn Huis voor de duur 
van de ganse legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de stad Dendermonde in de Algemene Vergadering 
van de nv Ieder Zijn Huis voor de duur van de ganse legislatuur:
Stijn Goossens, raadslid 
en wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de ganse legislatuur:
Ann Joos

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

34. Begrotingscommissie lokale politie - samenstelling - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

Algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC) van 2 augustus 1990.

Algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie  KB van 5 september 2001 (Belgisch 
Staatsblad van 26 september 2001) titel II De begroting, hoofdstuk 1 – algemeen heden, artikel 11 eerste 
lid.

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Feiten en context

De installatie van de gemeenteraad op 2 januari 2019.

Het mandaat van de verschillende afgevaardigden die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

Om het systeem werkbaar te houden is het aangewezen de samenstelling van de begrotingscommissie 
van de lokale politie te beperken tot de wettelijke leden nl. de zonechef, de financieel directeur en een lid 
van het schepencollege (bij voorkeur de schepen van financiën)

Een gereduceerde samenstelling van de begrotingscommissie van de lokale politie steunt op volgende 
overwegingen en argumenten:
1) begrotingen worden ook nu reeds voorbereid door voornoemde personen;
2) het ontwerp van begroting zal in de toekomst worden voorbereid door dezelfde personen (de 

zonechef en de financieel directeur) worden voorgelegd aan het schepencollege voor agendering op 
de gemeenteraad;

3) er tijdens deze voorbereiding reeds gewaakt wordt over de wettelijkheid en de te verwachten 
financiële weerslag (financieel meerjarenplan);

4) de termijn voor het verzenden van de documenten i.v.m. de begroting principieel 7 dagen bedraagt, 
maar om gelijklopend te zijn met de regeling die voor het stadsbudget geldt, ook op 14 dagen wordt 
gebracht;

5) het verplicht advies van deze commissie (over de wettelijkheid en de te verwachten financiële 
weerslag) een verplichte bijlage bij de begroting is;

6) het niet praktisch is en ook niet wenselijk is dat bij deze termijn nog eens een week wordt 
bijgevoegd om deze commissie samen te roepen en tegelijkertijd aan de leden het budgetbundel 
ook al toe te sturen;



7) het advies van de gereduceerde begrotingscommissie kan gegeven worden op het moment van de 
vaststelling door het schepencollege.

Motivering

Het is aangewezen de begrotingscommissie van de lokale politie voor de huidige legislatuur samen te 
stellen.

BESLUIT

Artikel 1
De begrotingscommissie van de lokale politie wordt voor de huidige politie samengesteld door

1. De zonechef 
2. De financieel directeur
3. De schepen van financiën

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

35. WESTLEDE IGS - Bijzondere Algemene Vergadering 19 maart 2019 - agenda - aanduiden 
vertegenwoordigers Algemene Vergadering - voordragen kandidaat bestuurder en kandidaat-
bestuurder met raadgevende stem voor de  Raad van Bestuur - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 
22 december 2017. 

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van IGS Westlede.

Feiten en context

De stad Dendermonde is aangesloten bij de IGS Westlede.

De stad Dendermonde werd per schrijven van 10 januari 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de 
Bijzondere Algemene Vergadering van IGS Westlede die op 19 maart 2019 plaatsheeft in het 
hoofdgebouw van het crematorium te Lochristi met als enig agendapunt :
1. Samenstelling Raad van Bestuur.

De vertegenwoordigers voor de algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de volledige 
duurtijd van een gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.

De stad Dendermonde kan cfr. de gecoördineerde statuten van IGS Westlede één bestuurder en één 
bestuurder met raadgevende stem voordragen.

Vormvereisten 

Volgende kandidaten werden voorgedragen als vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen van 
IGS Westlede :

Effectief Plaatsvervanger

Namens CD&V :
Namens N-VA : Hilde Raman Bart Claes
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :



Namens Open VLD :
Namens Groen :

Volgende kandidaten werden voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor het arrondissement 
Dendermonde :

Namens CD&V :
Namens N-VA : Bart Nobels
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :
Namens Groen :

Volgende kandidaten werden voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem :

Namens CD&V :
Namens N-VA : Stijn Goossens
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :
Namens Groen :

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad zijn vertegenwoordigers aanduidt die de stad zullen 
vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van IGS Westlede tot einde legislatuur.

Het is tevens aangewezen dat de stad een kandidaat-bestuurder en een kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem voordraagt voor de Raad van bestuur van de IGS Westlede.

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de Bijzondere Algemene Vergadering van IGS Westlede op 19 
maart 2019 met als enig agendapunt de samenstelling van de Raad van Bestuur goed.

Art. 2
Volgende kandidaten aan te duiden als vertegenwoordiger op Algemene Vergaderingen voor de periode 
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

 Effectief : Hilde Raman, raadslid
 Plaatsvervanger : Bart Claes, raadslid

Art. 3
Volgende kandidaat voor te dragen als bestuurder op de Raad van Bestuur van IGS Westlede tot het 
einde van de gemeentelijke legislatuur.

 Kandidaat bestuurder : Bart Nobels, raadslid

Art. 4
Volgende kandidaat voor te dragen als bestuurder met raadgevende stem op de Raad van Bestuur van 
IGS Westlede tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

 Kandidaat bestuurder met raadgevende : Stijn Goossens, raadslid

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

36. POOLSTOK cvba - voordracht lid van de Raad van Bestuur en aanduiding effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 



De statuten van de cvba Poolstok.

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de cvba Poolstok, Technologielaan 11, 3001 Leuven.

De mail d.d. 15 februari 2019 betreffende de afvaardiging van de stad Dendermonde, waarin wordt 
duidelijk gesteld dat het niet nodig is een voordracht te doen voor de Raad van Bestuur.  

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervangend-vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Nicholas Van Beveren
- Namens N-VA: Wouter Rogiers
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de vertegenwoordigers / lasthebbers voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur aanduidt.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Dendermonde in de algemene vergaderingen van de cvba Poolstok voor de duurtijd van de ganse 
legislatuur:

1. Effectieve vertegenwoordiger:
Nicholas Van Beveren

2. Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Wouter Rogiers

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

37. TMVW - Buitengewone Algemene Vergadering 22 maart 2019 - agenda - aanduiden 
vertegenwoordigers algemene vergadering - aanduiden vertegenwoordiger in het Regionaal 
Adviescomité Domeindiensten Oost - voordracht kandidaat bestuurder in Raad van Bestuur - 
goedkeuring



DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 
22 december 2017. 

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van TMVW ov.

Feiten en context

De stad Dendermonde is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging TMVW.

De stad Dendermonde is aangesloten bij TMVW ov voor de activiteit Domeindiensten.

De stad Dendermonde werd per aangetekend schrijven van 17 januari 2019  opgeroepen om deel te 
nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 22 maart 2019 om 14.30 uur in Flanders Expo 
Maaltekouter 1 9051 Gent met volgende agenda :

Agenda
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van 

toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
3. Benoemingen raad van bestuur
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten
6. Mededelingen
7. Varia

De stad Dendermonde heeft recht op volgende vertegenwoordiging in de organen van TMVW tot het 
einde van de legislatuur :

Algemene vergadering : 2 vertegenwoordigers en 1 plaatsvervanger
Regionaal Adviescomité Domeindiensten Oost : 1 vertegenwoordiger
Raad van Bestuur : 1 bestuurder te kiezen door de algemene vergadering

Vormvereisten 

Volgende kandidaten werden voorgedragen als vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen van 
TMVW ov :

Effectief Plaatsvervanger

Namens CD&V :
Namens N-VA : Bart Nobels en Stijn Goossens Bart Claes
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :
Namens Groen :

Volgende kandidaten werden voorgedragen als vertegenwoordiger voor het Regionaal Adviescomité 
Domeindiensten Oost TMVW ov :

Namens CD&V :
Namens N-VA : Bart Nobels
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :



Namens Groen :

Volgende kandidaten werden voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van 
TMVW ov:

Namens CD&V :
Namens N-VA : Stijn Goossens
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :
Namens Groen :

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad zijn vertegenwoordigers aanduidt die de stad zullen 
vertegenwoordigen in de algemene vergadering, het regionaal adviescomité domeindiensten Oost en de 
raad van bestuur van TMVW ov tot einde legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de Buitengewone 
Algemene Vergadering TMVW ov van 22 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor 
het onderzoek van de agendapunten :

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
2. Actulisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van 

toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
3. Benoemingen raad van bestuur
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten
6. Mededelingen
7. Varia

Art. 2
De raad draagt de aangeduide verteenwoordigers/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens 
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 
TMVW ov vastgesteld op 22 maart 2019, 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 algemene vergadering.

Art. 3
1. Bart Nobels, raadslid, Broekkantstraat 99 9200 Dendermonde
2. Stijn Goossens, raadslid, Bookmolenstraat 1 9200 Dendermonde
aan te duiden als effectief vertegenwoordigers op de Algemene Vergaderingen van TMVW ov en worden 
gevolmachtigd in de naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen 
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.

Art. 4
1. Bart Claes, raadslid, Broekkouter 111 9200 Dendermonde
wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Art. 5
1. Bart Nobels, raadslid, Broekkantstraat 99 9200 Dendermonde
wordt aangeduid als lid van het regionaal aviescomité domeindiensten van TMVW ov en wordt 
gevolmachtigd in de naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen 
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen in het regionaal 
adviescomité Domeindiensten van TMVW ov

Art. 6
1. Stijn Goossens, raadslid, Bookmolenstraat 1 9200 Dendermonde



wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van TMVW ov voor de activiteiten 
Domeindiensten.

Art. 7
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad

Art. 8
Een afschrift van dit besluit zal :
 hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent
 hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be 
gestuurd worden

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

38. VVSG vzw - aanduiding effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Algemene 
Vergadering - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de vzw Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten.

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de vzw Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten, Bischoffsheimlaan 
1-8, 1000 Brussel.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervangend-vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Piet Buyse
- Namens N-VA: Walter Deygers
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de vertegenwoordigers / lasthebbers voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur aanduidt.

BESLUIT

mailto:20190322BAVTMVW@farys.be


Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Dendermonde in de algemene vergaderingen van de vzw Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten 
voor de duurtijd van de ganse legislatuur:
1. Effectieve vertegenwoordiger:
Piet Buyse, burgemeester, Leo Bruynincxstraat 18 9200 Dendermonde
2. Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Walter Deygers, raadslid, Bleienpark 13 9200 Dendermonde

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

39. DE VOLKSWONINGEN cvba - aanduiden vertegenwoordigers en kandidaat-bestuurders - 
goedkeuring.

Els De Wael, raadslid, verlaat de zitting cfr. art. 27 van het Decreet Lokaal Bestuur

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de CVBA De Volkswoningen. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de CVBA De Volkswoningen.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Lieve De Witte Emiel Ravijts
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur:

- Namens CD&V: Jurgen Goossens en Jan Pauwels
- Namens N-VA: Bart Claes
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang: Alex Pensaert
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van een effectief en een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en de voordracht van drie kandidaat-
bestuurders in de Raad van Bestuur van de CVBA De Volkswoningen voor de duur van de ganse 
legislatuur.



BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordigers van de stad Dendermonde in de Algemene Vergadering van 
de CVBA De Volkswoningen voor de duur van de ganse legislatuur:

Stemming: 33 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

Effectief vertegenwoordiger:
Lieve De Witte

Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Emiel Ravijts

Gelet op de geheime stemming :

Art. 2
Worden voorgedragen als kandidaat-bestuurders in de Raad van Bestuur van de CVBA De 
Volkswoningen voor de duur van de ganse legislatuur:
1. Jurgen Goossens
2. Jan Pauwels
3. Bart Claes

40. WASE WERKPLAATS vzw - aanduiding effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de 
Algemene Vergadering - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de vzw Wase Werkplaats.

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de vzw Wase Werkplaats, Kapelanielaan 20, 9140 Temse.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervangend-vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Denise Moens
- Namens N-VA: Tomas Roggeman
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:



Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de vertegenwoordigers / lasthebbers voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur aanduidt.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Dendermonde in de algemene vergaderingen van de vzw Wase Werkplaats voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur:
1. Effectieve vertegenwoordiger: 
Tomas Roggeman, schepen

2. Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Denise Moens

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

41. TMVS dv - Buitengewone Algemene Vergadering 20 maart 2019 - agenda - aanduiden 
vertegenwoordigers Algemene Vergadering - voordracht kandidaat-bestuurder (regio 1) - 
goedkeuring



DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 
22 december 2017. 

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van TMVS dv.

Feiten en context

De stad Dendermonde is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging TMVS dv.

De stad Dendermonde ontving per aangetekend schrijven van 18 januari 2019  een oproepingsbrief om 
deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dv op 20 maart 2019 om 18.00 
uur in Flanders Expo Maaltekouter 1 9051 Gent met volgende agenda :

Agenda
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen
5. Varia

De stad Dendermonde heeft recht op volgende vertegenwoordiging in de organen van TMVS dv tot het 
einde van de legislatuur :

Algemene vergadering : 1 effectief vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
Raad van Bestuur : 1 bestuurder te kiezen door de algemene vergadering

Vormvereisten 

Volgende kandidaten werden voorgedragen als vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen van 
TMVS dv :

Effectief Plaatsvervanger

Namens CD&V : Dirk Abbeloos Lien Verwaeren
Namens N-VA :
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :
Namens Groen :

Volgende kandidaten werden voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van 
TMVS dv

Namens CD&V : Dieter Mannaert
Namens N-VA :
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :
Namens Groen :



Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad zijn vertegenwoordigers aanduidt die de stad zullen 
vertegenwoordigen in de algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder voordraagt in de raad van 
bestuur van TMVS dv tot einde legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de Buitengewone 
Algemene Vergadering TMVS dvv van 20 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor 
het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen
5. Varia

Art. 2
De raad draagt de aangeduide verteenwoordigers/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens 
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 
TMVS dv vastgesteld op 20 maart 2019, 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 algemene vergadering.

Art. 3
Dirk Abbeloos, voorzitter gemeenteraad, Korte Dijkstraat 71 9200 Dendermonde
aan te duiden als effectief vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen van TMVS dv en worden 
gevolmachtigd in de naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen 
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.

Art. 4
Lien Verwaeren, raadslid, Heidestraat 24 9200 Dendermonde
wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Art. 5
Dieter Mannaert, schepen, Rosstraat 124 9200 Dendermonde
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van TMVS dv (regio 1).

Art. 6
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad

Art. 7
Een afschrift van dit besluit zal :
 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, Stropstraat 1 te 9000 Gent
 hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be
gestuurd worden

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

42. TOERISME SCHELDELAND vzw - aanduiding vertegenwoordigers en kandidaat bestuurders - 
goedkeuring 

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 



De statuten van de vzw Toerisme Scheldeland. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de vzw Toerisme Scheldeland, Noordlaan 21, 9200 Dendermonde.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervangend-vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: François De Bleser
- Namens N-VA: Walter Deygers
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaten lid Raad van Bestuur: 

- Namens CD&V:  Dieter Mannaert
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de vertegenwoordigers / lasthebbers voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur aanduidt.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Dendermonde in de algemene vergaderingen van de vzw Toerisme Scheldeland voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur:

1. Effectieve vertegenwoordiger:
François De Bleser, raadslid
2. Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Walter Deygers, raadslid

Art. 2
Wordt voorgedragen als lid voor de Raad van Bestuur van de stad Dendermonde van vzw Toerisme 
Scheldeland:
1. Dieter Mannaert, raadslid

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

43. SCHEEPVAARTMUSEUM vzw - aanduiding vertegenwoordiger - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 



Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten:

Effectief

- Namens CD&V: 
- Namens N-VA: Els Verwaeren, schepen
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van één vertegenwoordiger in de 
vzw Scheepvaartmuseum Baasrode voor de duur van de ganse legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode voor de 
duur van de ganse legislatuur:
Els Verwaeren, schepen

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

44. ZEFIER cvba - aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor 
de algemene vergaderingen - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van cvba Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 28.



Feiten en context

De stad Dendermonde is vennoot van de cvba Zefier.

De vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019.

De brief van de cvba Zefier d.d. 4 februari 2019 betreffende de vertegenwoordiging op de algemene 
vergaderingen.  

De aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene 
vergaderingen (die geen mandatarissen moeten zijn) kan de gemeenteraad ondertussen al doen en 
desgewenst voor de volledige legilastuur.

Vormvereisten 

Volgende kandidaten worden voorgedragen als volmachthouder om deel te nemen aan de 
buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier.

Effectief Plaatsvervanger

Namens CD&V : François De Bleser
Namens N-VA : Stijn Goossens
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :
Namens Groen :

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachthouder 
aanduidt om namens de stad deel te namen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene 
vergaderingen van de cvba Zefier.  Deze kandidaten moeten geen mandatarissen zijn.

BESLUIT

Artikel 1
De heer François De Bleser, raadslid, aan te duiden als volmachthouder van de stad Dendermonde 
om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba 
Zefier.

Art. 2
De Heer Stijn Goossens, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachthouder van de stad 
Dendermonde om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen 
van de cvba Zefier.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

45. Interlokale vereniging Burensportdienst Schelde Durme - aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017.

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de interlokale vereniging Burensportdienst Schelde-Durme. 



Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

Gelet op artikel 7 van de overeenkomst tot oprichting van deze interlokale vereniging dat bepaalt dat het 
beheerscomité is samengesteld uit een afgevaardigde van elke deelnemer. De vertegenwoordiger van 
de gemeente in het beheerscomité MOET steeds de schepen voor sport zijn, wel mag een 
plaatsvervangend afgevaardigde aangesteld worden. De plaatsvervangend afgevaardigde moet 
gemeenteraadslid zijn. De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een 
bestuurslegislatuur van de gemeenteraad;

De stad Dendermonde is lid van de interlokale vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Nele Cleemput Luc Van Mol
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 1 effectief en 1 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de interlokale vereniging Burensportdienst Schelde-Durme voor 
de duur van de ganse legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordigers van de stad Dendermonde in de interlokale vereniging 
Burensportdienst Schelde-Durme voor de duur van de ganse legislatuur:
1. Effectieve vertegenwoordiger:
Nele Cleemput, schepen
2. Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Luc Van Mol, raadslid

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

46. LEESDIJK projectvereniging - aanduiden vertegenwoordigers - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 8 van de statuten van de projectvereniging Leesdijk dat de samenstelling van het beheerscomité 
vastlegt. 

Feiten en context

De installatie van de gemeenteraad op 2 januari 2019.



Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad lid is.

De mail van 4 december van Wendy Van Den Abbeele, directeur bibliotheek Dendermonde.

De stad Dendermonde heeft recht heeft op één mandaat.

Uitsluitend gemeenteraadsleden, de burgemeester of schepenen komen hiervoor in aanmerking.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht kandidaat-beheerder en kandidaat vervangend beheerder:

Effectief Plaatsvervanger

Namens CD&V : Pascal Putteman
Namens N-VA : Els Verwaeren
Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :
Namens Open VLD :
Namens Groen :

Motivering

Het is wenselijk een beheerder (lid beheerscomité) en een vervangend beheerder (met hetzelfde 
mandaat in geval van afwezigheid van de effectieve beheerder) aan te duiden als vertegenwoordiger van 
de stad Dendermonde in de interlokale vereniging “De Leesdijk” tot het einde van de legislatuur.

BESLUIT

Enig artikel
Worden respectievelijk aangeduid als beheerder en vervangend beheerder in de interlokale vereniging 
“De Leesdijk” tot het einde van de legislatuur :
- effectief beheerder: Els Verwaeren, schepen
- plaatsvervangend beheerder: Pascal Putteman, raadslid

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

47. CULTUURDIJK projectvereniging - statutenwijziging - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Hoofdstuk 3, Afdeling 2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december  2017.

Juridische grond

De bepalingen van het gemeentedecreet van 22 december 2017, meer bepaald Artikel 404 van dit 
decreet waarin gestipuleerd wordt hoe de raad van bestuur van een intergemeentelijke projectvereniging 
dient te worden samengesteld
Gelet op de mail van 17 december 2018 i.v.m. de statutenwijziging van de projectvereniging Cultuurdijk 
en de vraag tot agendering op de gemeenteraad;

Gelet op de goedkeuring van de statutenwijziging door de Raad van Bestuur van de projectvereniging op 
19 november 2018;

Gelet op de agendering op de gemeenteraad door het college van burgemeester en schepenen op 4 
februari 2019;

Gelet op de oude en nieuwe statutenformulering  (zie bijlagen):



Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten en context

De intergemeentelijke projectvereniging Cultuurdijk waaraan de stad Dendermonde deelneemt bestaat 
sinds 2009. De werking omvat de pijlers communicatie en afstemming cultuuraanbod (met de gemeenten 
Lebbeke, Buggenhout, Wetteren en Berlare) enerzijds en anders de werking rond immaterieel erfgoed 
vormgegeven via de Erfgoedcel Land Van Dendermonde (met naast dezelfde 5 gemeenten, nog 4 extra 
gemeenten Laarne, Wichelen, Zele en Hamme). 
De passage over de samenstelling van de raad van bestuur vereist aanpassing aan het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017, Art. 104.
Art. 404. §1. De projectvereniging beschikt uitsluitend over een raad van bestuur. Alleen natuurlijke 
personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. De deelnemers benoemen de leden van de raad van 
bestuur rechtstreeks. Elke deelnemer heeft slechts één afgevaardigde in de raad van bestuur, naast de 
afgevaardigde met raadgevende stem, vermeld in paragraaf 3. Voor de gemeenten kunnen uitsluitend 
gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen het mandaat als lid van de raad van bestuur 
vervullen. Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt altijd toevertrouwd aan een bestuurder die 
een gemeente aangewezen heeft.

Vormvereisten

De beslissing van de raad van bestuur van projectvereniging Cultuurdijk dd. 19 november 2018 i.v.m. 
deze statutenwijziging die op die vergadering werd goedgekeurd. 

Motivering

De Projectvereniging Cultuurdijk is een intergemeentelijke werking waaraan de stad Dendermonde 
deelneemt. Totnogtoe was er sprake van 2 stemgerechtigde afgevaardigden vanuit de stad vanuit de 
meerderheidspartijen en 1 raadgevend lid vanuit de partijen die niet deelnemen aan de meerderheid. Het 
decreet lokaal bestuur verplicht deze passage te wijzigen en herleid dit nu tot 1 stemgerechtigd 
afgevaardigd lid vanuit de meerderheidspartijen en 1 raadgevend lid vanuit de partijen die niet 
deelnemen aan deze meerderheid. 
Het lid dat stemgerechtigd wordt afgevaardigd is de schepen van Cultuur. 

Financiële aspecten

Deze statutenwijziging heeft geen effect op de bijdrage die per inwoner aan deze projectvereniging wordt 
betaald. 

BESLUIT

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de voorgelegde statutenwijziging goed.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

48. CULTUURDIJK projectvereniging - aanduiden vertegenwoordigers - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van de projectvereniging Cultuurdijk.

Feiten en context

De installatie van de gemeenteraad op 2 januari 2019.



Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad lid is.

De mail van 20 november 2018 van Bart Van den Broucke, directeur CC Belgica.

De stad Dendermonde heeft recht op één stemgerechtigd vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur nl. 
de schepen van cultuur en 1 lid uit de oppositie als adviserend lid.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht voor het adviserend lid in de Raad van bestuur van de projectvereniging 
Cultuurdijk :

Namens Sp.a :
Namens Vlaams Belang :Johan Daman
Namens Open VLD :
Namens Groen :

Motivering

Het is wenselijk de schepen van cultuur aan te duiden tot stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur van 
de projectverenging De Cultuurdijk en tevens 1 lid uit de oppositie aan te duiden als adviserend lid en dit 
tot het einde van de legislatuur.

BESLUIT

Enig artikel
De schepen van cultuur, Els Verwaeren wordt aangeduid tot stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur 
van de projectvereniging De Cultuurdijk

Stemming : Geheim

49. VOLKSWELZIJN cvba - aanduiding vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en voordracht 
bestuurders in de Raad van Bestuur - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de CVBA Volkswelzijn. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de CVBA Volkswelzijn.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering:



Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Judith De Smedt Dina Verhavert
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur:

- Namens CD&V: Reinout Remmery, Denise Moens, Nicholas Van Beveren
- Namens N-VA: Bart Claes
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: Laurens Hofman
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van één effectieve en één 
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en de voordracht van vier kandidaat-
bestuurders in de Raad van Bestuur van de CVBA Volkswelzijn voor de duur van de ganse legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de 
stad Dendermonde in de Algemene Vergadering van de CVBA Volkswelzijn voor de duur van de ganse 
legislatuur:

Effectieve vertegenwoordiger:
1.Judith De Smedt

Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
1.Dina Verhavert (Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco 
stemmen)

Art. 2
Worden voorgedragen als kandidaat-bestuurders in de Raad van Bestuur van de CVBA Volkswelzijn 
voor de duur van de ganse legislatuur:
1.Reinout Remmery
2.Denise Moens
3.Nicholas Van Beveren
4.Bart Claes

Stemming : Geheim (met uitzondering van de aanduiding van Dina Verhavert)

50. ELK ZIJN HUIS nv - aanduiding van één effectief en één plaatsvervangend vertegenwoordiger voor 
de Algemene Vergadering en voordracht van één kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur - 
goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de nv Elk zijn Huis.

Feiten en context



Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de nv Elk zijn Huis, Broelkaai 1/g, 8500 Kortrijk.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Annie Van den Berghe Jurgen Goossens
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur:

- Namens CD&V:  Karen De Ridder
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van één effectief en één 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en de voordracht van één kandidaat-
bestuurder in de Raad van Bestuur van de nv Elk zijn Huis voor de duur van de ganse legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Dendermonde in de Algemene Vergadering van de nv Elk zijn Huis voor de duur van de ganse 
legislatuur:

Effectief vertegenwoordiger:
Annie Van den Berghe
Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Jurgen Goossens

Art. 2
Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van de nv Elk zijn Huis voor de 
duur van de ganse legislatuur:
Karen De Ridder

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

51. Commissie subsidiëring sportinfrastructuur - aanduiden vertegenwoordigers - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 



De statuten van de Commissie Subsidiëring Sportinfrastructuur. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de Commissie Subsidiëring Sportinfrastructuur.

Artikel 4 van de statuten stelt dat 3 leden van deze commissie worden aangeduid door de gemeenteraad, 
waaronder in elk geval de schepen van sport, een vertegenwoordiger van de meerderheid en een 
vertegenwoordiger van de minderheid:

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten:

- de schepen van sport:  Nele Cleemput
- namens de meerderheid:
 Voor CD&V:
  Voor N-VA: Patrick Van Campenhout

- namens de minderheid:
 Voor Sp.a:
 Voor de Vlaams Belang:
 Voor de Open VLD: Gert De Backer
 Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van drie vertegenwoordigers in de 
Commissie Subsidiëring Sportinfrastructuur voor de duur van de ganse legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de Commissie Subsidiëring 
Sportinfrastructuur voor de duur van de ganse legislatuur:
- de schepen van sport: Nele Cleemput
- namens de meerderheid: Patrick Van Campenhout
- namens de minderheid: Gert De Backer

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

52. Vzw Centrum voor Basiseducatie - Leerpunt Waas & Dender - aanduiding één effectief en één 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering - goedkeuring 

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de vzw Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt Waas en Dender. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.



Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de vzw Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt Waas en Dender .

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Ellen Cassimon Denise Moens
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van één effectief en één 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Centrum voor 
Basiseducatie – Leerpunt Waas en Dender voor de duur van de ganse legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Dendermonde in de Algemene Vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt Waas 
en Dender voor de duur van de ganse legislatuur:

Effectief vertegenwoordiger:
Ellen Cassimon

Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Denise Moens

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

53. VERKO - Bijzondere Algemene Vergadering 21 maart 2019 - agenda - aanduiding lasthebbers - 
goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 
22 december 2017. 

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de intercommunale Verko. 

Feiten en context

In een aangetekende brief van 29 januari 2019 van Verko wordt de stad als aandeelhouder uitgenodigd 
tot de Bijzondere Algemene Vergadering van donderdag 21 maart 2019. 

De agenda is als volgt: 



1. Verwelkoming
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)
3. Verslag van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2018 en 

het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2018
4. Benoeming van de bestuurders
5. Vaststelling van de rangorde van de door de gemeenten aangeduide ‘bestuurders met 

raadgevende stem’
6. Diversen

Verko vraagt aan de gemeenteraad volgende besluiten te treffen: 

1. Aanstellen van de lasthebbers overeenkomstig het artikel 17 van de statuten. De stad 
Dendermonde beschikt over de mogelijkheid om 8 lasthebbers aan te stellen. Per lasthebber kan 
één plaatsvervanger aangeduid worden. 

2. Vaststellen van het mandaat van die lasthebbers, t.t.z. het bepalen van hun wijze van 
deelneming aan de vergadering en in voorkomend geval, hun wijze van deelneming aan de 
stemmingen. 

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten:

Effectief Plaatsvervanger 

- Namens CD&V: Lien Verwaeren
Dieter Mannaert

- Namens N-VA: Hilde Raman
Bart Claes

- Namens Sp.a: Gwen Brabants
- Namens Vlaams Belang: Stefaan Van Gucht Johan Daman
- Namens Open VLD: Gino Van der Vreken
- Namens Groen: Iris Uyttersprot

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de agenda goedkeurt voor de Bijzondere Algemene 
Vergadering van 
21 maart 2019 en de vertegenwoordigers / lasthebbers voor de duurtijd van de ganse legislatuur 
aanduidt.  

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordigers / lasthebbers van de stad Dendermonde op de algemene en 
bijzondere algemene vergaderingen van de intercommunale Verko voor de duurtijd van de ganse 
legislatuur:

Effectieve vertegenwoordigers:

1. Lien Verwaeren
2. Dieter Mannaert
3. Hilde Raman
4. Bart Claes
5. Stefaan Van Gucht
6. Gwen Brabants
7. Iris Uyttersprot
8. Gino Van der Vreken

Plaatsvervangers:

5. Johan Daman (voor Stefaan Van Gucht)



Art. 2
De gemeenteraad keurt de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 21 maart 2019 goed. 

Art. 3
De in artikel 1 aangeduide personen zullen op 21 maart 2019 instemmen met de diverse punten op de 
agenda. 
De lasthebbers zullen de standpunten en de belangen van het stadsbestuur, zoals overeengekomen op 
de gemeenteraad, verdedigen. 
De lasthebbers zullen tevens het verslag van betreffende vergadering kenbaar maken aan de 
gemeenteraad. 

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

54. VERKO - voordracht bestuurders en bestuurders met raadgevende stem - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017. 

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Feiten en context

In een aangetekende brief van 15 januari 2019 van Verko wordt gemeld dat de Raad van Bestuur 
opnieuw wordt samengesteld en wordt de vraag gesteld wie wordt voorgedragen als bestuurders en wie 
als bestuurders met raadgevende stem.

Zie hieromtrent ook het mailbericht en bijhorende brief van 30 januari 2019 waarbij een rechtzetting van 
de eerdere brief van 15 januari werd bezorgd. 

De stad Dendermonde heeft recht op vier bestuurders en op twee bestuurders met raadgevende stem. 

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurders:

- Namens CD&V: Dirk Abbeloos, Nele Cleemput, Martine Van Hauwermeiren
- Namens N-VA: Bart Nobels
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurders met raadgevende stem: 

- Namens CD&V: 
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang: Stefaan Van Gucht
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:



Motivering

Het is aangewezen deze mandaten in te vullen. 

BESLUIT

Artikel 1 
Worden voorgedragen als kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur van de intercommunale 
Verko: 

1.Dirk Abbeloos
2.Nele Cleemput
3.Martine Van Hauwermeiren
4.Bart Nobels

Art. 2
Worden voorgedragen als kandidaat-bestuurders met raadgevende stem: 

1. /
2. /

Stemming : Geheim

55. Streekoverleg Waas en Dender - aanduiding één effectief en één plaatsvervangend lid in de 
Algemene Vergadering en voordracht één kandidaat-bestuurder voor het Dagelijks Bestuur - 
goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Streekoverleg Waas en Dender.

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van Streekoverleg Waas en Dender, Meulenbroekstraat 2, 9220 Hamme.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Dieter Mannaert
- Namens N-VA: Stijn Goossens
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurders voor het Dagelijks Bestuur:

- Namens CD&V: 



- Namens N-VA:  Bart Nobels
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van één effectief en één 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en de voordracht van één kandidaat-
bestuurder in het Dagelijks Bestuur van Streekoverleg Waas en Dender voor de duur van de ganse 
legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Dendermonde in de Algemene Vergadering van Streekoverleg Waas en Dender voor de duur van de 
ganse legislatuur:

Effectief vertegenwoordiger:
Dieter Mannaert

Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Stijn Goossens

Art. 2
Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in het Dagelijks Bestuur van Streekoverleg Waas en 
Dender voor de duur van de ganse legislatuur:
Bart Nobels

Stemming: Geheim

56. VVOG- vertegenwoordiging Algemene Vergadering en eventueel voordragen kandidaat Raad van 
Bestuur of het Financieel Comité - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de Vereniging voor Openbaar Groen.

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad krijgt ook de mogelijkheid één kandidaat voor te dragen voor de Raad van Bestuur of het 
Financieel Comite en dat deze voordracht moet bezorgd worden voor 1 april 2019.

De stad Dendermonde is lid van de Vereniging voor Openbaar Groen, Predikherenrei 1c, 8000 Brugge.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering:



Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Nele Cleemput
- Namens N-VA: Hilde Raman
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurders in de Raad van Bestuur :

- Namens CD&V: Nele Cleemput
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurders in het Financieel Comité: geen voordracht

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van één effectief en één 
plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene Vergadering en de voordracht van een kandidaat-
bestuurder voor de Raad van Bestuur of het Financieel Comité voor de duur van de ganse legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als effectief afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde van de stad 
Dendermonde in de Algemene Vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen voor de duur van 
de ganse legislatuur:

Effectief afgevaardigde:
Nele Cleemput
Plaatsvervangend afgevaardigde:
Hilde Raman

Art. 2
Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van de Vereniging voor Openbaar 
Groen voor de duur van de ganse legislatuur:
Nele Cleemput

Art. 3
Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in het Financieel Comité van de Vereniging voor 
Openbaar Groen voor de duur van de ganse legislatuur:
Geen voordracht

Stemming: Geheim

57. Sociale economie Scheldeland - aanduiden vertegenwoordiger beheerscomité - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 
22 december 2017.

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.



De statuten van de interlokale vereniging Sociale Economie Scheldeland.  

Feiten en context

De stad Dendermonde heeft een vertegenwoordiging in het beheerscomité met 1 effectief afgevaardigde 
en een plaatsvervanger. 
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 en de aanstelling van een nieuwe 
gemeenteraad dient er een nieuwe vertegenwoordiger te worden aangeduid. 

Ook het OCMW-bestuur heeft een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het 
beheerscomité. 
Deze aanduiding gebeurt in de raad voor maatschappelijk welzijn.  

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten:

Effectief Plaatsvervanger 

- Namens CD&V: Luc Van Mol François De Bleser
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de duurtijd 
van de ganse legislatuur aanduidt.  

BESLUIT

Enig artikel
 
Worden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Dendermonde in het beheerscomité van de interlokale vereniging Sociale Economie Scheldeland voor de 
duurtijd van de ganse legislatuur:

1. Effectieve vertegenwoordiger:
Luc Van Mol, raadslid

2. Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
François De Bleser, raadslid

Stemming: Geheim

58. Gemeentelijke holding in vereffening nv - aanduiden vertegenwoordiger - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 
Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond
De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van de Gemeentelijke Holding in vereffening nv.  

Feiten en context
De stad Dendermonde heeft een vertegenwoordiging in de algemene vergadering met 1 effectief 
afgevaardigde en een plaatsvervanger. 



Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 en de aanstelling van een nieuwe 
gemeenteraad dient er een nieuwe vertegenwoordiger te worden aangeduid. 

Vormvereisten 
Gelet op de voordracht van kandidaten:

Effectief Plaatsvervanger 
- Namens CD&V: Dieter Mannaert
- Namens N-VA: Bart Claes
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering
Het is aangewezen dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de duurtijd 
van de ganse legislatuur aanduidt.  

BESLUIT
Enig artikel
Worden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
Dendermonde in de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv voor de duurtijd van de 
ganse legislatuur:

1. Effectieve vertegenwoordiger:

Dieter Mannaert, schepen
2. Plaatsvervangend vertegenwoordiger:

Bart Claes, raadslid
Stemming: Geheim

59. DDS - Aanduiding lasthebbers Bijzondere Algemene Vergadering - goedkeuring 

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017. 

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de intercommunale DDS. 

Feiten en context

In een aangetekende brief van 29 januari 2019 van DDS wordt de stad als aandeelhouder uitgenodigd tot 
de Bijzondere Algemene Vergadering van donderdag 21 maart 2019. 

De agenda is als volgt: 

1. Verwelkoming
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten)
3. Verslag van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2018 en 

het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2018
4. Benoeming van de bestuurders
5. Vaststelling van de rangorde van de door de gemeenten aangeduide ‘bestuurders met 

raadgevende stem’
6. Diversen

Verko vraagt aan de gemeenteraad volgende besluiten te treffen: 



1. Aanstellen van de lasthebbers overeenkomstig het artikel 16 van de statuten. De stad 
Dendermonde beschikt over de mogelijkheid om 8 lasthebbers aan te stellen. Per lasthebber kan 
één plaatsvervanger aangeduid worden. 

2. Vaststellen van het mandaat van die lasthebbers, t.t.z. het bepalen van hun wijze van 
deelneming aan de vergadering en in voorkomend geval, hun wijze van deelneming aan de 
stemmingen. 

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten:

- Namens CD&V:  François De Bleser en Pascal Putteman
- Namens N-VA:  Hilde Raman en Walter Deygers
- Namens Sp.a: Majid Saih
- Namens Vlaams Belang: Stefaan Van Gucht en plaatsvervanger Johan Daman
- Namens Open VLD:  Gino Van der Vreken
- Namens Groen:Ilse Uyttersprot

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad de agenda goedkeurt voor de Bijzondere Algemene 
Vergadering van 
21 maart 2019 en de vertegenwoordigers / lasthebbers voor de duurtijd van de ganse legislatuur 
aanduidt.  

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordigers / lasthebbers van de stad Dendermonde op de algemene en 
bijzondere algemene vergaderingen van de intercommunale DDS voor de duurtijd van de ganse 
legislatuur:

Effectieve vertegenwoordigers:

1. François De Bleser
2. Pascal Putteman
3. Hilde Raman
4. Walter Deygers
5. Stefaan Van Gucht
6. Majid Saih
7. Iris Uyttersprot
8. Gino Van der Vreken

Plaatsvervangers:

5. Johan Daman voor Stefaan Van Gucht

Art. 2
De gemeenteraad keurt de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 21 maart 2019 goed. 

Art. 3
De in artikel 1 aangeduide personen zullen op 21 maart 2019 instemmen met de diverse punten op de 
agenda. 
De lasthebbers zullen de standpunten en de belangen van het stadsbestuur, zoals overeengekomen op 
de gemeenteraad, verdedigen. 
De lasthebbers zullen tevens het verslag van betreffende vergadering kenbaar maken aan de 
gemeenteraad. 

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

60. BIBLIOTHEEK - samenstelling Raad van Beheer - goedkeuring 

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid



Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het decreet van 28 januari 1974 art. 9 b) betreffende het cultuurpact.

Feiten en context

De installatie van de gemeenteraad op 2 januari 2019.

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad lid is.

De stad Dendermonde heeft recht heeft op elf mandaten volgens het beginsel van de evenredige 
vertegenwoordiging.

De politieke strekkingen worden als volgt vertegenwoordigd, gebaseerd volgens het beginsel van de 
evenredige vertegenwoordiging met voorafname van telkens één mandaat voor de drie kleinste 
strekkingen :

4 afgevaardigden van de CD&V
2 afgevaardigden van N-VA
2 afgevaardigden van Sp.a
1 afgevaardigde van Vlaams Belang
1 afgevaardigde van Open VLD
1 afgevaardigde van Groen

Vormvereisten 

Volgende kandidaten worden voorgedragen door de gemeenteraad

Namens CD&V :Lieve De Witte, Ann Pauwels, Dirk De Wolf, Jan Temmerman
Namens N-VA :Walter Deygers, Pascaline Clapdorp
Namens Sp.a :Koen Huybrechts, Lien Van den Broeck
Namens Vlaams Belang :Niels De Bilde
Namens Open VLD :Dirk Verheyden
Namens Groen :Aline Willen

Motivering

Het is wenselijk de vertegenwoordigers van de gemeenteraad aan te duiden voor de Raad van Beheer 
van de bibliotheek van de stad Dendermonde en dit tot einde legislatuur.

BESLUIT

Enig artikel
Volgende vertegenwoordigers van de gemeenteraad worden aangeduid om de stad te 
vertegenwoordigen in de Raad van Beheer van de bibliotheek van de stad Dendermonde.

1. Lieve De Witte
2. Ann Pauwels
3. Dirk De Wolf
4. Jan Temmerman
5. Walter Deygers
6. Pascaline Clapdorp
7. Niels De Bilde
8. Koen Huybrechts
9. Lien Van den Broeck



10. Dirk Verheyden
11. Aline Willen

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

61. Regionaal Landschap Schelde-Durme/IOED - aanduiden vertegenwoordigers in de Algemene 
Vergadering en in de Raad van Bestuur - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017.

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de projectvereniging Regionaal landschap Schelde-Durme/Intergemeentelijke 
Onroerend Erfgoeddienst. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde heeft een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering in het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme. 

De projectvereniging IOED wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. 
In dit orgaan wordt de stad vertegenwoordigd:
 door een stemgerechtigd lid een een plaatsvervangend lid.

Het stemgerechtigd lid en het plaatsvervangend stemgerechtigd lid zijn beiden lid van het college van 
burgemeester en schepenen. 

 door een raadgevend lid en een plaatsvervangend raadgevend lid.

De stad Dendermonde is lid van het Regionaal landschap Schelde-Durme/ projectvereniging 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst.

Vormvereisten 

Gelet op de kandidaten voor de Algemene Vergadering van het Regionaal Landschap Schelde-Durme:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Nele Cleemput Martine Van Hauwermeiren
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van een effectief en plaatsvervangend stemgerechtigd lid voor de Raad van 
Bestuur van de IOED Schelde-Durme (hier dienen leden van het schepencollege worden voorgedragen):

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Els Verwaeren Tomas Roggeman
- Namens N-VA: 



Gelet op de voordracht van een effectief raadgevend en plaatsvervangend lid voor de Raad van Bestuur 
van de  IOED Schelde-Durme :

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: Hilde Raman Bart Claes
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van één effectief en één 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van het Regionaal Landschap 
Schelde-Durme en één stemgerechtigd lid en één plaatsvervangend stemgerechtigd lid, beiden lid van 
het college van burgemeester en schepenen, in de Raad van Bestuur van de IOED Schelde-Durme en 
de aanduiding van een raadgevend lid en een plaatsvervangend raadgevend lid in de Raad van Bestuur 
van de IOED Schelde-Durme voor de duur van de ganse legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1
Worden aangeduid als effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Dendermonde in de 
Algemene Vergadering van het Regionaal Landschap Schelde-Durme voor de duur van de ganse 
legislatuur.

Effectief vertegenwoordiger:
Nele Cleemput, schepen

Plaatsvervangend vertegenwoordiger
Martine Van hauwermeiren, schepen

Art. 2
Worden aangeduid als stemgerechtigd lid en plaatsvervangend stemgerechtigd lid in de Raad van 
Bestuur van de IOED Schelde-Durme voor de duur van de ganse legislatuur:
Stemgerechtigd lid:
Els Verwaeren, schepen

Plaatsvervangend stemgerechtigd lid:
Tomas Roggeman, schepen

Art. 3
Worden aangeduid als raadgevend lid en plaatsvervangend raadgevend lid in de Raad van Bestuur van 
de IOED Schelde-Durme voor de duur van de ganse legislatuur:
- Raadgevend lid:
Hilde Raman, raadslid

- Plaatsvervangend raadgevend lid:
Bart Claes, raadslid

Stemming: Geheim

62. LOGO Dender vzw - aanduiden vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en voordracht 
kandidaat-bestuurders in de Raad van Bestuur en het Dagelijks bestuur - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 



De statuten van de vzw LOGO Dender. 

Feiten en context

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de vzw LOGO Dender.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van kandidaten voor de Algemene Vergadering:

Effectief Plaatsvervangend

- Namens CD&V: 
- Namens N-VA: Tomas Roggeman
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur:

- Namens CD&V: 
- Namens N-VA: Tomas Roggeman
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Gelet op de voordracht van kandidaat-bestuurders voor het Dagelijks Bestuur:
- Namens CD&V: 
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van één effectief en één 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en de voordracht van één kandidaat-
bestuurder en één plaatsvervangend kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur en voordracht van 
één kandidaat-bestuurder in het Dagelijks Bestuur van de vzw LOGO Dender voor de duur van de ganse 
legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Worden aangeduid als vertegenwoordigers van de stad Dendermonde in de Algemene Vergadering van 
de vzw LOGO Dender voor de duur van de ganse legislatuur:

Effectief vertegenwoordiger:
Nog later te bepalen

Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Tomas Roggeman

Art. 2



Worden voorgedragen als kandidaat-bestuurders een plaatsvervangend kandidaat-bestuurders in de 
Raad van Bestuur van de vzw LOGO Dender voor de duur van de ganse legislatuur:

Effectief bestuurder:
1.Tomas Roggeman
2.Nog later te bepalen

Plaatsvervangend bestuurder:
1.Nog later te bepalen
2.Nog later te bepalen

Art. 3
Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in het Dagelijks Bestuur van de vzw LOGO Dender voor 
de duur van de ganse legislatuur:
Nog later te bepalen

Stemming: Geheim

63. CC BELGICA - voordracht bestuurders in de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers in de 
Algemene Vergadering

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van het CC Belgica in het bijzonder artikel 21.

Feiten en context

De installatie van de gemeenteraad op 2 januari 2019.

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad lid is.

De mail van 20 november 2018 van Bart Van den Broucke, directeur CC Belgica.

Volgens de statuten van CC Belgica kan de gemeenteraad voor de Raad van bestuur negen 
vertegenwoordigers voordragen en 9 leden + de schepen van cultuur = 10 aanduiden voor de Algemene 
Vergadering 

Omdat het decreet lokaal bestuur stelt dat maximum 2/3 van de leden van de raad van hetzelfde 
geslacht mogen zijn is het best deze paramters aan te houden van de aanduiding van de afgevaardigden 
door de gemeenteraad.

De vertegenwoordigers worden aangeduid volgens de regels van evenredige vertegenwoordiging.
Dit wil zeggen :
CD&V : 3
N-VA : 2
Sp.a : 1
Open VLD : 1
Vlaams Belang : 1
Groen : 1

Vormvereisten 

Volgende kandidaten worden voorgedragen voor de Raad van Bestuur :



Namens CD&V : (3 bestuurders) Reinout Remmery
Bart De Boiserie

Dirk D’Hondt
Namens N-VA : (2 bestuurders) Herman De Leeuw

Veerle Deygers
Namens Sp.a : (1 bestuurders) Babette Brusselmans
Namens Vlaams Belang : (1 bestuurder) Frederik Pas
Namens Open VLD : (1 bestuurder) Ericia Ooms
Namens Groen : (1 bestuurder) Christel Simoen
 
Volgende kandidaten worden voorgedragen om deel uit te maken van de Algemene Vergaderingen :

Namens CD&V : (3) Reinout Remmery
Bart De Boiserie

Dirk D’Hondt
Namens N-VA : (2) Herman De Leeuw

Veerle Deygers
Namens Sp.a : (1) Veerle Merckx
Namens Vlaams Belang : (1) Frederik Pas
Namens Open VLD : (1) Tina De Keyser
Namens Groen : (1) Christel Simoen

Motivering

Het is wenselijk dat de gemeenteraad overgaat tot de voordracht van 10 leden uit de gemeenteraad 
(waaronder de schepen van cultuur) voor de Raad van Bestuur en negen leden uit de gemeenteraad 
aanduidt voor de algemene vergadering rekeninghoudend met de bepalingen inzake genderverdeling en 
de regels van evenredige vertegenwoordiging van de fracties. 

BESLUIT

Artikel 1
Volgende kandidaten worden namens de stad Dendermonde voorgedragen als afgevaardigde voor de 
gemeenteraad in de Algemene Vergadering van CC Belgica :

1. Els Verwaeren, schepen van Cultuur
2. Reinout Remmery
3. Bart De Boiserie
4. Dirk D’Hondt
5. Herman De Leeuw
6. Veerle Deygers
7. Veerle Merckx
8. Frederik Pas
9. Christel Simoen
10. Tina De Keyser

Art. 2
Volgende kandidaten worden namens de stad Dendermonde aangeduidt tot bestuurder in de Raad van 
Bestuur van CC Belgica

1. Reinout Remmery
2. Bart De Boiserie
3. Dirk D’Hondt
4. Herman De Leeuw
5. Veerle Deygers
6. Babette Brusselmans
7. Frederik Pas
8. Ericia Ooms
9. Christel Simoen

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.



64. Scheldemondraad - Euregio Scheldemond - voordracht kandidaat Scheldemondraad - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De artikelen onder titel 3 ‘De intergemeentelijke samenwerking’ van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017.

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Euregio Scheldemond. 

Feiten en context

De Euregio Scheldemond initieert via de Scheldemondraad, de samenwerking tussen de 
provinciebesturen en gemeenten in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland en het faciliteert 
grensoverschrijdende samenwerking tussen andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld 
(Onderwijsinstellingen, Kamers van Koophandel, vzw’s en stichtingen, verenigingen en bedrijven.

De brief van 31 januari 2019 betreffende de nieuwe samenstelling van de Scheldemondraad.

Hierbij worden de gemeenten uitgenodigt, indien zij dit wensen, om een kandidaat voor te dragen als 
Vlaamse gemeentelijke vertegenwoordiger om te zetelen in de Scheldemondraad die twee keer per jaar 
samenkomt.

Vormvereisten 

Gelet op de voordracht van een kandidaat om te zetelen in de Scheldemondraad :

- Namens CD&V: Piet Buyse, burgemeester
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad een kandidaat voordraagt om onze stad te vertegenwoordigen 
in de Scheldemondraad.

BESLUIT

Artikel 1
De heer Piet Buyse, burgemeester
wordt voorgedragen als kandidaat om de stad te vertegenwoordigen in de Scheldemondraad

Art. 2
De stad dient hiertoe een engagementsverklaring in via miguel.verstringe@oost-vlaanderen.be

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

65. Onderwijssecretariaat steden en gemeenten Vlaamse Gemeenschap (OVSG) - aanduiden 
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

mailto:miguel.verstringe@oost-vlaanderen.be


Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de OVSG vzw

Feiten en context

De mail van 24 januari van Jochen Soetens, directiesecretaris van de vzw OVSG.

Het mandaat van verschillende afgevaardigden, die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde is lid van de vzw Onderwijssecretariaat steden en gemeenten Vlaamse 
Gemeenschap (OVSG)

Vormvereisten 

Gelet op de aanduiding van een kandidaat-vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering, bij 
voorkeur is dit de schepen van onderwijs.

- Namens CD&V: Martine Van Hauwermeiren, schepen
- Namens N-VA: 
- Namens Sp.a: 
- Namens Vlaams Belang:
- Namens Open VLD: 
- Namens Groen:

Motivering

Het is aangewezen dat de gemeenteraad een kandidaat vertegenwoordiger voor de Algemene 
Vergadering van de OVSG vzw, bij voorkeur de schepen van onderwijs, aanduidt en dit tot het einde van 
de legislatuur.

BESLUIT

Artikel 1 
Martine Van Hauwermeiren, schepen
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van de vzw OVSG

Stemming: Geheim

66. Polderbesturen (Beneden Dender, Schelde Durme Oost en Vlassenbroek) - Algemene Vergadering 
27 februari 2019 - aanduiding vertegenwoordigers - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De wet van 3 juni 1957 betreffende de polders en latere wijzigingen.

Artikel 18 van de polderwet waarin bepaald wordt dat de burgemeester van de gemeente waarover het 
gebied van de polder zich uitstrekt van rechtswege deel uitmaakt van de algemene vergaderingen van 
deze polder.



Artikel 12 van de polderwet waarin wordt omschreven dat de algemene vergadering van de polder 
bestaat uit stemgerechtigde ingelanden.  

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Feiten en context

Met een brief van 8 februari 2019 wordt de stad uitgenodigd tot de jaarlijkse gewone Algemene 
Vergadering op 27 februari 2019 met volgende agenda :
1. Identificatie van de aanwezigen vanaf 13.30 uur
2. Verslag van de vorige vergadering, 21 februari 2018
3. Rekening 2018
4. Vaststellen polderbelasting 2019
5. Begroting 2019
6. Onderhoudswerken
7. Varia

De installatie van de gemeenteraad op 2 januari 2019.

Het mandaat van de verschillende afgevaardigden die door de raad tijdens de vorige legislatuur werden 
aangeduid, vervalt na de algehele vernieuing van de gemeenteraad.

Daarom is het noodzakelijk dat de gemeenteraad de nieuwe vertegenwoordigers van de stad aanduidt in 
de intercommunales en de andere rechtspersonen waarvan de stad Dendermonde lid is.

De stad Dendermonde maakt deel uit van volgende polderbesturen :
 Polder van de Beneden Dender
 Polder Schelde Durme Oost
 Polder Vlassenbroek

Vormvereisten 

De voordracht van een kandidaat - vertegenwoordigers als ingelande

Effectief Plaatsvervanger
Namens de CD&V : Annie Van den Berghe Pascal De Roock
Namens de N-VA : Karine Goris Tim De Beul
Namens de Sp.a :
Namens de Open VLD :
Namens het Vlaams Belang :
Namens Groen :

Motivering

Het is aangewezen een vertegenwoordiger tot het einde van de legislatuur af te vaardigen in de 
verschillende polders teneinde er de belangen van de stad als ingelande in de algemene vergaderingen 
van de vermelde polderbesturen te behartigen

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda van de jaarlijkse gewone algemene vergadering goed :
1. Identificatie van de aanwezigen vanaf 13.30 uur
2. Verslag van de vorige vergadering, 21 februari 2018
3. Rekening 2018
4. Vaststellen polderbelasting 2019
5. Begroting 2019
6. Onderhoudswerken
7. Varia

Art. 2
Annie Van den Berghe 



Karine Goris
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de stad als ingelande in de algemene vergadering 
van volgende polders tot einde legislatuur :
 Polder van de Beneden Dender
 Polder Schelde Durme Oost:
 Polder Vlassenbroek:

Art. 3
Pascal De Roock
Tim De Beul
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad als ingelande in de algemene 
vergadering van volgende polders tot einde legislatuur :
 Polder van de Beneden Dender
 Polder Schelde Durme Oost:
 Polder Vlassenbroek:

Stemming: Geheim

JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

67. Reglement brand en preventie in publiek toegankelijke inrichtingen - bijlage 3 algemeen 
politiereglement - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

Artikel 119 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet. 

De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de uitvoeringsbesluiten en alle 
omzendbrieven ter zake. 

Feiten en context

Op 28 september 2018 heeft de zoneraad van de Hulpverleningszone Oost een nieuw reglement 
goedgekeurd betreffende “brand en paniekpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen”. 

De Stad Dendermonde behoort tot bovenstaande Hulpverleningszone. 

Op heden beschikt de Stad reeds over een reglement Brand en paniekpreventie in publiek toegankelijke 
inrichtingen en dit als bijlage 3 van het Politiereglement.

Motivering

Sinds 1 januari 2015 is de Hulpverleningszone Oost bevoegd voor het grondgebied van de Stad 
Dendermonde. Ook Lokeren, Berlare, Buggenhout, Zele, Lebbeke en Hamme behoren tot deze 
Hulpverleningszone. 

Elke gemeente beschikte over een eigen reglement betreffende brand – en paniekpreventie in voor 
publiek toegankelijke gebouwen. Dit bracht echter onduidelijkheid met zich mee.

Een eenvormig reglement bevordert de brandveiligheid, het evacuatiebeleid, zorgt voor het beperken van 
de gevolgen van een brand tot het minimum, het voorkomen van lichamelijk letsel en beperken materiële 
schade. 

Op 28 september 2018 heeft de Zoneraad van de Hulpverleningszone een nieuw reglement 
aangenomen betreffende “brand en paniekpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen”. 



In dit reglement is er duidelijk bepaald dat er hierdoor een einde komt aan het huidig reglement van de 
Stad Dendermonde, zoals thans opgenomen als bijlage 3 bij het Politiereglement van de Stad 
Dendermonde.

In dit nieuwe reglement wordt er voor gekozen om beroep te doen op Politiestraffen (zie artikel 7 van het 
goedgekeurd reglement door de zoneraad).

Echter is dit niet aangewezen aangezien op heden de huidige inbreuken via de GAS worden  
gesanctioneerd en dit een efficiënte en snellere manier is om ervoor te zorgen dat dit reglement wordt 
nageleefd in vergelijking met politiestraffen.

Daarenboven vormt het oude reglement een onderdeel van het Politiereglement van de Stad 
Dendermonde, het is aangewezen dit nieuw aangepast reglement te incorpereren in het Politiereglement 
van de Stad Dendermonde, en eventuele inbreuken verder te bestraffen met de GAS, zoals reeds op 
heden het geval is. 

BESLUIT

Artikel 1

De raad keurt het reglement betreffende brand en paniekpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen 
zoals goedgekeurd door de Zoneraad van de Hulpverleningszone Oost op 28 september 2018 goed, en 
dit met volgende aanpassingen:
-artikel 7 Handhaving : “Overtredingen van onderhavig reglement worden gestraft met politiestraffen, 
namelijk een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en een geldboete van één tot vijfentwintig euro of 
slechts één van deze straffen.” 
 
Wordt vervangen als volgt: “Artikel 7 Handhaving: Inbreuken op dit reglement kunnen gesanctioneerd 
worden met een administratieve sanctie zoals bepaald in het Algemeen Politiereglement van de stad 
Dendermonde.”
-artikel 9 wordt verwijderd 

Art. 2
Bijlage 3 van het Algemeen Politiereglement van de stad Dendermonde: “Reglement brand- en 
paniekpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen” wordt opgeheven en vervangen door het nieuw 
Reglement brand- en paniekpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen zoals goedgekeurd onder 
artikel 1.

Art. 3
Er wordt goedkeuring verleend aan de  gecoördineerde versie van het Algemeen Politiereglement van de 
Stad Dendermonde als bijlage. 

Art. 4
Afschrift van dit besluit en nieuw reglement zal worden overgemaakt aan:
-de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen
-de griffie van de politierechtbank, Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
-de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, Oost – Vlaanderen, afdeling Dendermonde

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

PATRIMONIUM

68. Wegenis- en rioleringswerken Kalendijk - grondverwervingen - ontwerpakte - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, uitvoeringsbesluiten en alle andere omzendbrieven ter 
zake.

Het raadsbesluit van 6 juli 2016 betreffende het rooilijnen en onteigeningsplan “Kalendijk” (buurtweg 15). 



Het raadsbesluit van 23 mei 2018 waarbij wordt ingegaan op de verschillende verkoopbeloftes om de 
gronden die zullen ingenomen worden n.a.v. de wegenis- en rioleringswerken in de Kalendijk minnelijk te 
verwerven

Feiten en context

De gemeenteraad heeft in vergadering van 6 juli 2016 het rooilijnen- en onteigeningsplan “Kalendijk” 
(buurtweg 15) definitief vastgesteld en goedgekeurd.

Voor de uitvoering van de werken zijn een 22-tal grondinnemingen noodzakelijk waarvan de meeste al 
een openbaar karakter hebben.

Het schattingsverslag van Johan Willems, landmeter-expert dateert van april 2017 hierbij werd de 
koopwaarde van de grondinnemingen per strook grond geraamd op 15 EUR/m² (niet gelegen in de 
bedding van de waterloop), 6 EUR/m² (gelegen in de bedding) of 10 EUR/m² (om reden van het 
privatieve karakter van de inrit) en rekening houdend met de beperkingen van de eigendom en met de 
aard en de ligging ervan.

De gemeenteraad heeft in vergadering van 23 mei 2018 beslist in te gaan op de verschillende 
verkoopbeloftes om de gronden die zullen ingenomen worden n.a.v. de wegenis- en rioleringswerken in 
de Kalendijk minnelijk te verwerven.

Het notariaat Van der Biest werd gelast met de opmaak van de ontwerpakte dewelke thans ter 
goedkeuring wordt voorgelegd.

Motivering

Het merendeel van de eigenaars ging akkoord met de verwerving door de stad van dit gedeelte van hun 
eigendom dat nodig is voor de uitvoering van de geplande werken, op de gemeenteraad van 23 mei 
2018 werden de verkoopbeloftes reeds goedgekeurd. 

Bij collegebesluit van 4 juni 2018 werd opdracht gegeven aan notaris Sophie Van der Biest om de 
authentieke akte op te maken en aansluitend te verlijden, conform de verkoopbeloftes. 

Huidige ontwerpakte werd opgemaakt in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2018 
waardoor de betrokken eigenaars kunnen vergoed worden. 

Het komt dan ook aangewezen voor thans de goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte als bijlage 
zodat de uitvoering van de werken niet in het gedrang komt.

Financiële aspecten

De budgetten voor deze verwervingen zijn voorzien onder wewa 32, budgetsleutel 020000 – 2206000.

Daarnaast wordt er ook verwezen naar het gunstig financieel advies van 3 mei 2018 en financieel visum 
van 4 februari 2019.

BESLUIT

Artikel 1:
De raad neemt kennis van de akte minnelijke verwervingen opgemaakt door het notariaat Van der Biest, 
Brusselsestraat te Dendermonde, dit in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2018 alwaar 
werd beslist tot de verwerving in der minne van de gronden die zullen ingenomen worden n.a.v. de 
wegenis- en rioleringswerken in de Kalendijk, Dendermonde, 1ste afdeling, sectie E:

- Inneming 1: Kalendijk 5 – in te nemen oppervlakte 5,07 m² deel van nummer 248/M P0000, met 
gereserveerde perceelsidentificatie E 248/S P0000 mits betaling van 76,05 EUR

- Inneming 2: Kalendijk 4 – in te nemen oppervlakte 6,87 m² deel van nummer 248/N P0000, met 
gereserveerde perceelsidentificatie E 248/T P0000 mits betaling van 103,05 EUR

- Inneming 3: Kalendijk 3 – in te nemen oppervlakte 1,23 m² deel van nummer 248/R P0000 met 
gereserveerde perceelsidentificatie E 248/V P0000 mits betaling van 18,45 EUR

- Inneming 4: Kalendijk 9 – in te nemen oppervlakte 1,52 m² deel van nummer 247/L/3 P0000, met 
gereserveerde perceelsidentificatie E 247/M/3 P0000 mits betaling van 15,20 EUR

- Inneming 5: Kalendijk 10 – in te nemen oppervlakte 1,42 m² deel van nummer 247/A/3 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 247/N/3 P0000 mits betaling van 14,20 EUR



- Inneming 6: Kalendijk 11 – in te nemen oppervlakte 0,63 m² deel van nummer 247/B/3 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 247/P/3 P0000 mits betaling van 9,45 EUR

- Inneming 8: Kalendijk 13 – in te nemen oppervlakte 21,26 m² deel van nummer 247/D/3 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 247/S/3 P0000 mits betaling van 318,90 EUR

- Inneming 9: Kalendijk 14a – in te nemen oppervlakte 4,91 m² deel van nummer 246/M/2 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 246/N/2 P0000 mits betaling van 29,46 EUR

- Inneming 10: Kalendijk 14 – in te nemen oppervlakte 4,86 m² deel van nummer 246/L/2 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 246/P/2 P0000 mits betaling van 29,16 EUR

- Inneming 11: Kalendijk 15 – in te nemen oppervlakte 7,08 m² deel van nummer 246/X P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 246/R/2 P0000 mits betaling van 42,48 EUR

- Inneming 12: Kalendijk 16 – in te nemen oppervlakte 4,43 m² deel van nummer 246/W P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 246/S/2 P0000 mits betaling van 26,58 EUR

- Inneming 13: Kalendijk 17 – in te nemen oppervlakte 4,05 m² deel van nummer 246/V P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 246/T/2 P0000 mits betaling van 24,30 EUR

- Inneming 14: Kalendijk 18 – in te nemen oppervlakte 5,91 m² deel van nummer 246/K/2 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 246/V/2 P0000 mits betaling van 35,46 EUR

- Inneming 16: Kalendijk 20 – in te nemen oppervlakte 6,62 m² deel van nummer 246/H/2 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 246/X/2 P0000 mits betaling van 39,72 EUR

- Inneming 17: Kalendijk 21 – in te nemen oppervlakte 7,61 m² deel van nummer 246/G/2 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 246/Y/2 P0000 mits betaling van 205,71 EUR

- Inneming 18: Kalendijk 22 – in te nemen oppervlakte 10,31 m² deel van nummer 246/C/2 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 246/Z/2 P0000 mits betaling van 273,99 EUR

- Inneming 19: Kalendijk 22a – in te nemen oppervlakte 11,82 m² deel van nummer 246/B/2 
P0000, met gereserveerde perceelsidentificatie E 246/A/3 P0000 mits betaling van 70,92 EUR

- Inneming 20: Kalendijk 27 – in te nemen oppervlakte 10,54 m² deel van nummer 241/F/2 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 241/T/2 P0000 mits betaling van 63,24 EUR

- Inneming 21: Kalendijk 27a – in te nemen oppervlakte 25,68 m² deel van nummer 241/S/2 
P0000, met gereserveerde perceelsidentificatie E 241/V/2 P0000 mits betaling van 154,08 EUR

- Inneming 22: Kalendijk 28 – in te nemen oppervlakte 13,96 m² deel van nummer 241/N/2 P0000, 
met gereserveerde perceelsidentificatie E 241/W/2 P0000 mits betaling van 1.265,32 EUR

- en onder de overige voorwaarden bepaald in de ontwerpakte van minnelijke onteigening van 
voornoemde percelen als bijlage.

Art. 2
Het krediet voor deze verwervingen (totaal 2.815,72 EUR meer kosten) werd voorzien in het 
investeringsbudget onder algemene rekening 2206000, beleidsitem 020000, subproject wewa 32.

Art. 3
De raad machtigt de burgemeester en de algemeen directeur om de authentieke akte te ondertekenen 
namens de stad Dendermonde.

Art. 4
Onderhavige verwerving gebeurt om redenen van algemeen belang, nl. door de uitvoering van wegenis- 
en rioleringswerken aan de Kalendijk wordt enerzijds de lozing van afvalwater in de Vondelbeek 
gesaneerd en worden regenwater en afvalwater afzonderlijk afgevoerd en anderzijds wordt duurzame 
openbare verlichting met laag energieverbruik geïnstalleerd en wordt een aangename woonomgeving 
gerealiseerd.

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

69. Aanleg van de fietssnelweg F044 – grondverwervingen in de Hofstraat - Bosstraat in der minne - 
ontwerpakte - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD

Bevoegdheid en Juridische grond

Artikel 40 en 41, tweede lid, 11° Van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Besluit van de gemeenteraad van 9 juli 2014.

Besluit van de gemeenteraad van 19 september 2018.

Feiten en context



De stad wil het fietsgebruik in de stad stimuleren en zet o.a. in op de aanleg van een fietssnelweg langs 
de spoorlijn 53, in samenwerking met Infrabel en de Provincie Oost-Vlaanderen.

De gemeenteraad heeft hiertoe in vergadering van 9 juli 2014 het principieel akkoord gegeven met het 
aanleggen van een fietspad over lange afstand langs de spoorlijn 53:
-traject verbinding vanaf Gasthuisstraat (overweg 62) naar VPK Oudegem – LAF -2014-004
-traject verbinding vanaf VPK Oudegem tot het station Schoonaarde – LAF -2014-016

De Provincie Oost-Vlaanderen werd hierbij aangeduid als opdrachtgevend bestuur.

Voor de uitvoering van de werken zijn enkele grondinnemingen noodzakelijk.
De heer Luc Vande Velde, landmeter-expert, heeft hiertoe op 11 augustus 2017 het innemingsplan 
opgemaakt waarop de te verwerven gronden worden aangeduid.
Het stadsbestuur staat in voor de verwerving van deze gronden.

Het schattingsverslag van Bert De Vylder, landmeter-expert van 2 augustus 2017 raamt de koopwaarde 
van de grondinnemingen per strook grond op 10 EUR/m² (tuingronden), 4,60 EUR/m² (landbouwgrond) 
of 6,10 EUR/m² (landbouwgrond gelegen langsheen een verharde weg) zonder hierbij rekening te 
houden met opstallen noch aanhorigheden noch enige bijkomende vergoeding.

De gemeenteraad heeft in vergadering van 19 september 2018 beslist om in te gaan op de verschillende 
verkoopbeloftes om de gronden gelegen in de Hofstraat – Bosstraat te Oudegem die zullen ingenomen 
worden n.a.v. de aanleg van een fietspad lange afstand langs spoorlijn 53 minnelijk te verwerven.
Het notariaat Denys werd gelast met de opmaak van de ontwerpakte dewelke thans ter goedkeuring 
wordt voorgelegd.

Motivering

Alle eigenaars zijn akkoord met de verwerving door de stad, op de gemeenteraad van 19 september 
2018 werden de verkoopbeloftes goedgekeurd. 

Bij collegebesluit van 1 oktober 2018 werd opdracht gegeven aan notaris Christiane Denys om de 
authentieke akte op te maken en aansluitend te verlijden, conform de verkoopbeloftes. 

Huidige ontwerpakte betreft deze verwervingen en werd opgemaakt in uitvoering van het 
gemeenteraadsbesluit van 19 september 2018 waardoor de betrokken eigenaars kunnen vergoed 
worden. 

Het komt dan ook aangewezen voor thans de goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte als bijlage 
zodat de uitvoering van de werken niet in het gedrang komt.

Financiële aspecten

De budgetten voor deze verwervingen zijn voorzien onder subproject wewa 36, budgetsleutel 020000 – 
2206000.

De financieel directeur heeft op 5 september 2018 reeds een gunstig financieel advies verleend.

Het financieel visum van 4 februari 2019 is eveneens gunstig.

BESLUIT

Art. 1
De raad neemt kennis van de akte minnelijke verwervingen opgemaakt door het notariaat Christiane 
Denys, Noordlaan 128 te Dendermonde, dit in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 19 
september 2018 alwaar werd beslist tot de verwerving in der minne van volgende percelen gelegen 
Hofstraat-Bosstraat te Oudegem, 6de afdeling sectie B:

- Inneming 1: een oppervlakte van 421 m² met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer 0149B P0000, mits betaling van 3.197,28 EUR;

- Inneming 2: een oppervlakte van 735 m² met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer 217H P0000 mits betaling van 5.581,96 EUR aan de eigenaar en 
een verbreking van de pacht op dit perceel mits betaling van een bedrag van 735 EUR aan de 



pachter, die ook tussenkomt in de authentieke akte, zodat betreffende dit perceel de pacht ook 
onmiddellijk wordt beëindigd.

- Inneming 3, 4, 5, 6 en 7: 
een oppervlakte van 369 m² met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 956A 
P0000, 
een oppervlakte van 435 m² met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 956B 
P0000, 
een oppervlakte van 496 m² met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 956C 
P0000 
een oppervlakte van 1642 m² met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 956D 
P0000 
een oppervlakte van 32 m² met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 956E 
P0000
mits betaling van 21.932,95 EUR

- Inneming 10 en 11: 
een oppervlakte van 113 m² met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 955A 
P0000
een oppervlakte van 3 m² met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 955B P000
mits betaling van 1.440,20 EUR

- en onder de overige voorwaarden bepaald in de ontwerpakte van minnelijke onteigening van 
voornoemde percelen als bijlage.

Art. 2
Het krediet voor deze verwervingen (totaal 32.887.39 EUR) werd voorzien in het investeringsbudget 
onder algemene rekening 2206000, beleidsitem 020000, subproject wewa 36.

Art. 3
De raad machtigt de burgemeester en de algemeen directeur om de authentieke akte te ondertekenen 
namens de stad Dendermonde.

Art. 4
Onderhavige verwerving gebeurt om redenen van algemeen belang, met name door de aanleg van een 
fietssnelweg langs de spoorlijn 53, in samenwerking met Infrabel en de Provincie Oost-Vlaanderen wil de 
stad Dendermonde het fietsgebruik in de stad stimuleren.
Fietssnelwegen zijn immers afzonderlijke fietsroutes, bestemd voor woon-werk- en woon-schoolverkeer 
op grotere afstand doorgaans gelegen op routes, waar autoverkeer maximaal geweerd wordt. 

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

TOPOGRAFIE

70. Kosteloze grondafstand Broekstraat - ontwerpakte - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

De gemeenteraad is i.v.m. de overdracht bevoegd op grond van art. 43, §2, 12° van het 
Gemeentedecreet.
 
Juridische grond

De collegebeslissing van 3 september 2018, waarin de kosteloze grondafstand als last bij de 
omgevingsvergunning werd opgelegd.

Feiten en context

De nieuwbouw van een woning werd vergund op 3 september 2018 (ref. OMV2018082557). Aan de 
vergunning werd volgende last verbonden: “De aanvrager dient, vóór de effectieve uitvoering van de 
werken:

- Een dossier kosteloze grondafstand voor te leggen, bij het loket topografie (…)”.

Het betreft het perceeltje kadastraal bekend als Dendermonde, 5e afdeling (Baasrode) sectie B, voorheen 
deel van nummer 26L, nu gereserveerd perceelnummer 26R, met een oppervlakte volgens meting van 7 
m².



Het perceel werd opgemeten door Marc Geerts, landmeter-expert te Merchtem op 10 oktober 2018 en 
staat aangeduid op het plan als lot 1B in okergeel gekleurd (planreferentie van de AAPD: 42002-10378). 

De ontwerpakte werd aan het dossier toegevoegd. Het perceel is eigendom van Kips Vanya.
De verklaring kosteloze grondafstand, ondertekend op 25 oktober 2018, werd aan het dossier 
toegevoegd.

De akte zal worden verleden door de burgemeester.

Motivering

Het perceel is bezwaard met de ontworpen rooilijn van de Broekstraat, definitief goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 8 juli 2002.

Financiële aspecten

De overdracht gebeurt kosteloos; de akte wordt verleden ten kosteloze titel en op kosten van de stad.

BESLUIT 

Art. 1
Om reden van algemeen nut en ter verbetering van de Broekstraat, verleent de raad zijn goedkeuring 
aan de ontwerpakte van gratis grondafstand voor het kosteloos verwerven van het perceel kadastraal 
bekend als Dendermonde 5e afdeling (Baasrode) sectie B gereserveerd perceelnummer 26R (voorheen 
deel van 26L), groot 7m² jegens Kips Vanya.

Art. 2
De raad machtigt Leen Dierick, eerste schepen en Wouter Van der Vurst, algemeen directeur als 
vertegenwoordigers van het stadsbestuur tot het mede-ondertekenen van de akte.

Stemming: 33 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 1 onthouding (Groen) en 0 blanco stemmen.

71. Kosteloze grondafstand Geerstraat 33 - ontwerpakte - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

De gemeenteraad is i.v.m. de overdracht bevoegd op grond van art. 43, §2, 12° van het 
Gemeentedecreet.
 
Juridische grond

De collegebeslissing van 17 december 2018, waarin de kosteloze grondafstand als last bij de 
omgevingsvergunning werd opgelegd.

Feiten en context

De verbouwing van een woning werd vergund op 17 december 2018 (ref. OMV2018124497). Aan de 
vergunning werd volgende last verbonden: “1. Er moet een dossier kosteloze grondafstand ingediend 
worden samen met de nodige bijlagen aan het loket topografie. Meer informatie over het indienen van dit 
dossier kan u terugvinden op volgende website: 
https://www.dendermonde.be/product/227/kostelozegrondafstand-en-afstand-van-meerwaarde”

Het betreft het perceeltje kadastraal bekend als Dendermonde, 5e afdeling (Baasrode) sectie B, voorheen 
deel van nummer 394K, nu gereserveerd perceelnummer 394t, met een oppervlakte volgens meting van 
61,03 m².
Het perceel werd opgemeten door Dieter Callaert, landmeter-expert te Dendermonde op 16 januari 2019 
en staat aangeduid op het plan als lot A in blauw gekleurd (planreferentie van de AAPD: 42002-10384). 

De ontwerpakte werd aan het dossier toegevoegd. Het perceel is eigendom van Kim Verstraeten en Ruth 
Verbustel.
De verklaring kosteloze grondafstand, ondertekend op 29 januari 2019, werd aan het dossier 
toegevoegd.

De akte zal worden verleden door de burgemeester.



Motivering

Het perceel is bezwaard met de voorontwerp rooilijn van de Geerstraat.

Financiële aspecten

De overdracht gebeurt kosteloos; de akte wordt verleden ten kosteloze titel en op kosten van de stad.

BESLUIT 

Artikel 1
Om reden van algemeen nut en ter verbetering van de Geerstraat, verleent de raad zijn goedkeuring aan 
de ontwerpakte van gratis grondafstand voor het kosteloos verwerven van het perceel kadastraal bekend 
als Dendermonde 5e afdeling (Baasrode) sectie B gereserveerd perceelnummer 394t (voorheen deel van 
394K), groot 61,03m² jegens Kim Verstraeten en Ruth Verbustel. .

Art. 2
De raad machtigt Leen Dierick, eerste schepen en Wouter Van der Vurst, algemeen directeur als 
vertegenwoordigers van het stadsbestuur tot het mede-ondertekenen van de akte.

Stemming: 33 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 1 onthouding (Groen) en 0 blanco stemmen.

72. Kosteloze grondafstand Hof ten Bos 19 - ontwerpakte - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

De gemeenteraad is i.v.m. de overdracht bevoegd op grond van art. 43, §2, 12° van het 
Gemeentedecreet.
 
Juridische grond

De collegebeslissing van 16 augustus 2016, waarin de kosteloze grondafstand als last bij de 
stedenbouwkundige vergunning werd opgelegd.

Feiten en context

De nieuwbouw van 6 woningen werd vergund op 16 augustus 2016 (ref. BD2016/175). Aan de 
vergunning werd volgende last verbonden: “(…) 5. De aanvrager bezorgt een correct ingevulde erklaring 
tot kosteloze grondafstand met de nodige bijlagen. De verklaring bevat een opmetingsplan, opgesteld en 
ondertekend door een landmeter-expert.”.

Het betreft de percelen kadastraal bekend als Dendermonde, 6e afdeling (Oudegem) sectie C, voorheen 
deel van nummers 785a en 787b, nu perceelnummer 825a, met een oppervlakte volgens meting van 71 
m².
Het perceel werd opgemeten door Jo Gosseye, landmeter-expert te Brakel op 28 september 2017 en 
staat aangeduid op het in blauw gekleurd (planreferentie van de AAPD: 42016-10161). 

De ontwerpakte en de verklaring kosteloze grondafstand werden aan het dossier toegevoegd. Het 
perceel is eigendom van De Clerck - Braeckman.

De akte zal worden verleden door de burgemeester.

Motivering

Het perceel is bezwaard met de ontworpen rooilijn van Hof ten Bos, goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 29 april 1982.

Financiële aspecten

De overdracht gebeurt kosteloos; de akte wordt verleden ten kosteloze titel en op kosten van de stad.



BESLUIT 

Artikel 1
Om reden van algemeen nut en ter verbetering van de Bosstraat, verleent de raad zijn goedkeuring aan 
de ontwerpakte van gratis grondafstand voor het kosteloos verwerven van het perceel kadastraal bekend 
als Dendermonde 6e afdeling (Oudegem) sectie C nummer 825a (voorheen deel van 785a en 787b), 
groot 71m² jegens De Clerck-Braeckman.

Art. 2
De raad machtigt Leen Dierick, eerste schepen en Wouter Van der Vurst, algemeen directeur als 
vertegenwoordigers van het stadsbestuur tot het mede-ondertekenen van de akte.

Stemming: 33 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 1 onthouding (Groen)en 0 blanco stemmen.

73. Voetweg 29 te Baasrode - gedeeltelijke afschaffing - gunstig advies

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 27 van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, 
gewijzigd bij decreet van 4 april 2014 (decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking 
tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid).

Juridische grond

Artikel 27 en 28 van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij wet van 20 mei 1863 en bij 
decreet van 4 april 2014 (artikels 75 t.e.m. 78).

Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.

De gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 2015 tot goedkeuring van het herstelplan trage wegen 
Baasrode.

De gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2018 waarbij de gemeenteraad principieel akkoord ging 
met de afschaffing van voetweg 29 op het perceel kadastraal bekend als 5e afdeling, sectie C, nr 337a.

De gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2018 waarbij de gemeenteraad principieel akkoord ging 
met de afschaffing van voetweg 29 op de percelen kadastraal bekend als 5e afdeling, sectie C, nrs 332b 
en 338c.

Feiten en context

De nv Ipon, projectontwikkelaar uit Sint-Niklaas, wenst het perceel kadastraal bekend als Dendermonde, 
5e afdeling (Baasrode), sectie C, nummer 337a, gelegen aan de Molenberg, te ontwikkelen. Hiervoor 
werd het afschaffingsdossier principieel goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 september 2018.
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek hiervan, meldde de provincie dat zij het dossier niet zullen 
goedkeuren omdat er doodlopende erfdienstbaarheden ontstaan. Daarom werd een compromis 
voorgesteld dat erin bestaat om deze doodlopende stukken ook af te schaffen.
Het gaat om de voetwegdelen op de percelen kadastraal bekend als 5e afdeling, sectie C, nummer 332b, 
gelegen ten zuiden van het project IPON en het perceel 338c: dit is het perceel waarop de sporthal van 
De Panters staat. Dit perceel is stadseigendom maar bezwaard met een opstalrecht voor deze sporthal.
Het openbaar onderzoek van het dossier van IPON liep van 15 oktober 2018 tot en met 13 november 
2018. Er werden geen bezwaren ingediend.
Het openbaar onderzoek van het aanvullend dossier liep van 7 januari 2019 tot en met 5 februari 2019. 
Er werden geen bezwaren ingediend.
Over beide dossiers gaf de minaraad een gunstig advies.

Vormvereisten

De procedure van een dergelijk dossier wordt geregeld volgens het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen van 
20 juni 2014 (artikel 1 paragraaf 2 t.e.m. 7).



Conform dit Besluit dient de gemeenteraad te beraadslagen over het voornemen om een buurtweg te 
openen, te wijzigen of te verleggen, met inbegrip van de vaststelling van een rooilijnplan. 
Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt deze beraadslaging aan een openbaar 
onderzoek dat binnen dertig dagen na de beraadslaging wordt aangekondigd.
De gemeenteraad beraadslaagt definitief binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek.
De definitieve beraadslaging wordt daarna aan de deputatie bezorgd.

Motivering

De vrederechter oordeelde bij vonnis van 17 april 2018 dat de onbruik van de voetweg op het perceel 
337a verjaard is (dossier IPON). Bij uitbreiding kan men aannemen dat het stuk A-B verjaard is doordat 
de sporthal er sedert meer dan 30 jaar staat en dat het stuk C-D verjaard is door de verjaring van de 
twee voorgaande stukken (dossier stad).
Over het stuk tussen de aansluiting van voetweg 30 t.h.v. Kier 1 en punt A wordt momenteel geen 
uitspraak gedaan: in het herstelplan trage wegen Baasrode wordt voorgesteld om deze voetweg (15b op 
de wenselijkheidskaart) te verleggen richting de noordzijde (achterkanten Kier) zodat deze uitkomt op de 
uitweg ter hoogte van krachtbalclub ’t Botterken. Het uitwerken van deze verlegging zal in een later 
stadium gebeuren na onderhandeling met de eigenaars. Voetweg 29 zal dus na goedkeuring van beide 
dossiers (stadsdossier en dossier IPON) voorlopig eindigen op de weg rond de sporthal, wat een 
“openbare plaats” is door het openbaar karakter ervan. Deze weg wordt gebruikt door bezoekers van de 
sporthal en de kaatsclub en doet ook dienst als keerpunt voor de Molenberg en is bovendien 
stadseigendom.
Gelet op het voorbehoud van de provincie, was het aangewezen om beide voormelde dossiers na het 
openbaar onderzoek samen te laten behandelen door de gemeenteraad in één agendapunt, zodat de 
deputatie hierover slechts één beslissing dient te nemen.
Tijdens het openbaar onderzoek van het dossier van IPON werden geen bezwaren ingediend; de 
minaraad gaf een gunstig advies. Het Regionaal Landschap Schelde Durme gaf wel opmerkingen, nl de 
vraag om de wegen in de nieuwe verkaveling zouden aansluiten op de trage weg aan de andere kant 
van het terrein. Aangezien deze opmerking eigenlijk niet gaat over de huidige voetweg 29, kan deze in 
het kader van dit dossier niet weerhouden worden. De opmerking zal wel meegenomen worden bij een 
vergunningsaanvraag op het perceel.
Tijdens het openbaar onderzoek van het dossier van de stad werden geen bezwaren ingediend, de 
minaraad gaf een gunstig advies in haar verslag.

Financiële aspecten

Gelet op het initiatief van het stadsbestuur, wordt er aan de onderliggende eigenaars van perceel 332b 
geen welvoeglijkheidsvergoeding aangerekend.
De dossierkosten en de kosten van het openbaar onderzoek voor beide dossiers zullen wel 
doorgerekend worden aan de nv IPON, die daar bij mail van 25 oktober 2018 mee akkoord gingen. 

BESLUIT 

Enig artikel
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de voorgestelde afschaffing van een deel van voetweg 
29 in Baasrode ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als 5e afdeling, sectie C, nummers 332b, 
337a en 338c.

Stemming: 33 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 1 onthouding (Groen)en 0 blanco stemmen.

JEUGD

74. Samenstelling controlecommissie - aanduiding 3 leden vanuit de gemeenteraad - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De beslissing van de Gemeenteraad d.d. 22 januari 2014.



Feiten en context

Een volledig nieuwe samenstelling van de controlecommissie dringt zich pas op vanaf 1 januari 2020. 
Door de veranderde samenstelling van het bestuur en de wisseling van meerderheids- en 
minderheidspartijen vanaf 1 januari 2019 is het toch aangewezen om alvast de drie huidige leden van de 
controlecommissie die in de Gemeenteraad van 22 januari 2014 werden aangeduid door de toenmalige 
gemeenteraad te vervangen en dit tot 31 december 2019. Dit om de correcte uitvoering van de 
(financiële) modaliteiten rond het jeugdbeleid te garanderen en dit op een onpartijdige en objectiever 
manier.

Vormvereisten 

Als bijlage vindt de Gemeenteraad het huishoudelijk reglement van de controlecommissie met daarin de 
uitwerking van de samenstelling.

Motivering

De lokale overheid moet de correcte uitvoering van het lokale jeugdbeleid garanderen.  Hiertoe is een 
controlecommissie bevoegd. Deze controlecommissie moet correct zijn samengesteld zodat die op een 
onpartijdige en objectieve manier kan beslissen en uitvoeren.

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad duidt volgende personen aan om te zetelen in de Controlecommissie in het kader van 
het meerjarenplan 2014-2019:

1. Nele Cleemput
2. Wouter Rogiers
3. Tim De Vogel

Stemming: Geheim

CC BELGICA

75. CC Belgica - Algemene Vergadering 19 maart 2019 - agenda - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD 

Bevoegdheid

Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De nieuwe gemeentewet.

De bepalingen van het gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter 
zake.

Artikel 246 van het decreet over het lokaal bestuur waarin gestipuleerd wordt dat de vertegenwoordigers 
van de Algemene Vergadering van de EVA-vzw’s door de gemeenteraad uit hun leden wordt gekozen en 
de gemeenteraad steeds over de meerderheid van de stemmen beschikt in de Algemene Vergadering en 
dat de vertegenwoordigers handelen conform de instructies van de gemeenteraad.

De bepalingen in de goedgekeurde statuten van de vzw CC Belgica dd. 18 september 2013:
Artikel 12 waarin gestipuleerd wordt dat de agenda van de algemene vergadering ter kennis gegeven 
wordt aan de gemeenteraad binnen een tijdsbestek dat garanties biedt dat:
- de gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van de vooropgestelde agendapunten
én
- de gemeenteraad voldoende tijd heeft gekregen om zich te kunnen uitspreken over de agendapunten 
van de eerstvolgende algemene vergadering.



De bepalingen in de goedgekeurde statuten van de vzw CC Belgica dd. 18 september 2013:
Artikel 11 waarin gestipuleerd wordt dat de Algemene Vergadering van de vzw CC Belgica minstens 
tweemaal per jaar wordt samengeroepen en dat op deze samenkomsten de werkingsverslagen en de 
rekeningen, evenals de begroting ter goedkeuring voorgelegd worden. De goedkeuring der rekeningen 
geldt als ontheffing van de raad van bestuur.

De bepalingen in de goedgekeurde statuten van de vzw CC Belgica dd. 18 september 2013: 
Artikel 6§2 waarin gestipuleerd wordt dat de stad in de vzw CC Belgica vertegenwoordigd wordt door de 
schepen van Cultuur of een ander lid van de gemeenteraad.

De beslissing dd. 12 juni 2018 van de raad van bestuur vzw CC Belgica waarbij de agenda werd 
vastgesteld en besloten werd de Algemene Vergadering van de vzw CC Belgica bijeen te roepen op 19 
maart 2019.

Feiten en context

Sinds de omvorming tot EVA-vzw CC Belgica is de regel ingevoerd dat de agenda van de Algemene 
Vergadering van de vzw CC Belgica eerst dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 
Aangezien er een algemene vergadering is ingepland op 19 maart 2019, worden de betreffende 
agendapunten nu eerst op de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

De agenda die wordt voorbereid is de volgende: 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering VZW CC Belgica dd. 27/11/2018  
2. Opvraag varia
3. Ontwerp begrotingswijziging vzw CC Belgica 2-2019: goedkeuring
4. Stemming over de 6 kandidaten via open oproep voor de bestuursorganen van vzw CC Belgica 
5. Varia

Ik bezorg u hierbij de nodige documenten met de vraag deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring.
In de bijlage vindt u dus:
• Het verslag van de algemene vergadering vzw CC Belgica dd. 27.11.2018
• een tabel waarin u het ontwerp van begrotingswijziging 2-2019 kan terugvinden

Vormvereisten 

Het advies van de financieel beheerder is bijgevoegd. 

Motivering

De vzw CC Belgica is een EVA-vzw waarin de gemeente vertegenwoordigers heeft die gekozen zijn uit 
zijn leden.  De stad is vertegenwoordigd via een afvaardiging uit de gemeenteraad. Via de voorlegging 
en goedkeuring van de gemeenteraad is de inspraak en vertegenwoordiging dus gegarandeerd en kan 
over de agenda vooraf een besluit worden genomen zodat de afgevaardigde tijdens de algemene 
vergadering van de vzw het standpunt van de gemeenteraad kan vertolken. De statuten van de vzw CC 
Belgica zeggen hierover het volgende:  

Artikel 6.
§1. De vereniging telt minstens 3 leden en bestaat enkel uit effectieve leden. Aan hen komt de volheid 

van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering toe. 
Overeenkomstig artikel 246§2 van het Gemeentedecreet (verder afgekort als ‘GD’) worden de ver-

tegenwoordigers van de gemeente in de AV door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. De ge-
meente beschikt bovendien overeenkomstig artikel 246§1 van het GD, steeds over de meerderheid van 
de stemmen in de algemene vergadering. Zij handelen overeenkomstig artikel 246§2 van het GD 
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. De gemeente draagt bovendien steeds een 
meerderheid van de leden voor van de raad van bestuur. 

§2. De vereniging heeft volgende leden:
Categorie A1: de stad Dendermonde, vertegenwoordigd door de schepen van cultuur die zich kan 

laten vervangen door een ander lid van de gemeenteraad.
Categorie A2:  9 leden aangeduid door en evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeen-

teraad is samengesteld en waarbij alle fracties zijn vertegenwoordigd. Dit aantal leden kan worden 
verhoogd indien de evenredige vertegenwoordiging in het gedrang zou komen bij een hoog aantal 
fracties.    



Categorie B: 1 afgevaardigde vanuit de Stedelijke Culturele Adviesraad en 1 afgevaardigde vanuit de 
Stedelijke Jeugdraad 

Categorie C:  min. 6 gebruikers en/of deskundigen, die door de voorgaande algemene vergadering 
van Cultuurcentrum Belgica Dendermonde VZW worden voorgedragen uit de kandidatenlijst sa-
mengesteld na een open oproep. 

Personeelsleden van de stad Dendermonde kunnen geen lid worden van Cultuurcentrum Belgica 
vzw.

Financiële aspecten

Er is sprake van een stadsbijdrage in de werking van de vzw. De bedragen kunnen geraadpleegd 
worden in de tabel in bijlage. 

BESLUIT

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering dd. 19 maart 2019 van vzw CC Belgica 
goed.

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering VZW CC Belgica dd. 27/11/2018  
2. Opvraag varia
3. Ontwerp begrotingswijziging vzw CC Belgica 2-2019: goedkeuring
4. Stemming over de 6 kandidaten via open oproep voor de bestuursorganen van vzw CC Belgica 
5. Varia

Stemming: 34 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

BIJGEVOEGDE PUNTEN

BP 1. Punt aangevraagd door Barbara Pas, raadslid
'Beslissingskader plaatsing tenten bij horeca op de Grote Markt'
Verklarende nota, als bijlage

Een nieuw reglement legt een maximum op van twee keer per jaar tenten aan horecazaken op de Grote 
Markt. Onze fractie kreeg graag meer uitleg bij deze beslissing:

1. Waarom de keuze voor een maximum van 2 (voorbeelden andere gemeenten?) ?
2. Werd voorafgaand aan deze beslissing met de betrokken horecazaken overleg gepleegd? 
3. Waarom werd er niet geopteerd voor een geleidelijke afbouw zodanig dat de horecazaken de tijd 

krijgen om alternatieven uit te werken?
4. Hoeveel keer per jaar worden er door de stad zelf tenten (podia, …) op de Grote Markt geplaatst 

? 
5. Geeft de stad het goede voorbeeld door ook dat aantal te verminderen?

BP 2. Punt aangevraagd door Barbara Pas, raadslid
'Invoeren retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de 
verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' 
(elektronische A-kaart)' - interpellant Ilse Annemans, raadslid
Verklarende nota, als bijlage

Tussen juli 2015 en september 2015 besloot het meetbureau van de Dienst Administratieve 
Vereenvoudiging tot een meting van de administratieve last voor gemeenten omtrent de aanvragen tot 
verlenging van het verblijf van een vreemdeling. Hierin werd zeer nauwkeurig in beeld gebracht wat de 
administratieve kosten zijn van een dergelijke verlenging en welke verschillende stappen door de 
gemeenten dienen te worden doorlopen alvorens de documenten aan de vreemdeling kunnen worden 
afgeleverd. Uit deze meting bleek dat de administratieve afhandeling door de gemeenten beduidend 
omslachtiger was voor de verlenging van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – 
tijdelijk verblijf, dan voor de andere verblijfsvergunningen en ongeveer 50 euro bedroeg.
 
Naar aanleiding van dit onderzoek werd bij wet van 18 december 2016 in de wet van 14 maart 1968 tot 
opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 
oktober 1953, een artikel 2§2 ingevoegd. Deze bepaling maakt het mogelijk voor de gemeenten om een 



retributie te innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde bij koninklijk besluit 
vastgelegde verblijfsvergunningen.
 
Bij koninklijk besluit werd deze wet uitgevoerd op 5 maart 2017 waardoor de gemeente een retributie kan 
vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, de zogenaamde elektronische A-kaart. Het besluit legde het 
maximumbedrag vast op 50 euro.
 
Gemeentebesturen kunnen voor bepaalde prestaties en diensten die voor de administratie arbeids- en 
tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van degene die om die prestatie of 
dienst verzoekt, een billijke vergoeding vragen. Het vernieuwen, verlengen of vervangen van een 
verblijfsvergunning, in casu het afleveren van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – 
tijdelijk verblijf, is een dienstverlening van de gemeente aan de burger waarvoor een retributie kan 
worden gevraagd. Deze retributie staat volledig los van de kost voor de materiële aanmaak van de 
vreemdelingenkaart.
 
Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en is uitsluitend gebaseerd op de 
bestaande dossierlast en het feit dat de administratieve last voor de gemeente bij de verlenging, 
vernieuwing en vervanging van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf 
(elektronische vreemdelingenkaart A) hoog is.
 
Gelet op:

 De bestaande retributies die bepaalde onkosten doorrekenen aan de gebruikers.
 De financiële toestand van onze stad.
 De wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor 

vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, gestemd door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers op 24 november 2016, gepubliceerd in het Staatsblad op 2 februari 
2017.

 Het KB van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten 
retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van 
het maximumbedrag bedoeld in artikel 2§2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de 
wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, 
goedgekeurd in de ministerraad van 24 februari 2017, gepubliceerd in het Staatsblad van 20 
maart 2017.

 De Grondwet die bij artikels 41, 162 tweede lid 2° en 170 §4 fiscale autonomie verleent aan de 
gemeenten.

 Artikel 40 decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de 
gemeentelijke belastingen en retributies.

 Artikel 41, tweede lid, 14° van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat deze bevoegdheid niet 
aan het college van burgemeester en schepenen kan worden gedelegeerd.

 Het KB van 5 maart 2017 dat het maximumbedrag voor deze retributie vastlegt op 50 euro.
 
Vraagt onze fractie aan de gemeenteraad van Dendermonde te beslissen tot het invoeren van een 
retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart).
 

Voorstel van beslissing
 
De gemeenteraad van Dendermonde beslist een retributiereglement in te voeren voor het vernieuwen, 
verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – 
tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart), met volgende artikelen:
 
Artikel 1
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie 
gevestigd op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving 
in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf: de elektronische A- kaart.
 
Artikel 2
De retributie bedraagt 50 euro per persoon en kan slechts eenmaal per kalenderjaar worden geïnd.
 
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag van de vernieuwing, verlenging 
of vervanging van de elektronische A-kaart te worden betaald, hetzij elektronisch of via overschrijving. De 
retributie is niet terugbetaalbaar.



 
Een afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid.

Stemming: 5 stemmen 'ja' (Vlaams Belang), 25 stemmen 'neen' (CD&V, N-VA, SP.a en Groen)), 4 
onthoudingen (Open VLD) en 0 blanco stemmen.

Dit voorstel wordt niet aangenomen.

BP 3. Punt aangevraagd door Niels Tas, raadslid
'Mogelijkheid meebrengen huisdier voor bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen' - 
interpellant Gwen Brabants, raadslid
Verklarende nota, als bijlage

Vraag naar mogelijkheid voor bewoners van een woonzorgcentrum en assistentiewoning om een 
huisdier mee te nemen.
We zullen vragen om te onderzoeken of dit principe na verder onderzoek kan ingevoerd worden in 
(delen) van bestaande WZC’s of assistentiewoningen of in het nieuw te bouwen rusthuis in Baasrode

BP 4. Punt aangevraagd door Niels Tas, raadslid
'Omgevingswerken VPK' - interpellant Tom Bogman, raadslid
Verklarende nota, als bijlage

Naar aanleiding van de noodzakelijke werken ter hoogte van VPK wordt momenteel de Hoogtestraat 
afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Oude baan en het jaagpad. Voor fietsers en voetgangers 
wordt een omleiding voorzien via het jaagpad - Oude Heirbaan - Oudegemse baan - Hoogtestraat en dit 
in beide richtingen. De signalisatie / verlichting van de werken op het jaagpad schiet te kort.. 
De huidige toestand roept grote vragen op en zou zo snel mogelijk moeten opgelost worden. Wat is het 
plan van aanpak? Schort er iets aan het werftoezicht? Hoe zal dit verbeterd worden? 
Het meest zorgwekkend is misschien nog wel dat dit allemaal plaats vindt in kader van fase 1 en 2 van 
de werken rond VPK. Dit zijn de meest eenvoudige fases. Wat als in de meest precaire fase van de 
werken ALLE verkeer langs de smalle Varenbergstraat moet? 
Welke maatregelen zullen er dan genomen worden? Hoe zullen fietsers en voetgangers beveiligd 
worden tegen de constante stroom vrachtwagens. Wat met de parkeergelegenheid in de 
Varenbergstraat? Zijn er reeds alternatieven vastgelegd? Zal de bevolking nog gehoord worden voor 
aanvang van deze fase?

BP 5. Punt aangevraagd door Niels Tas, raadslid
'Dendermonds klimaatpanel'
Verklarende nota, als bijlage

Momenteel woedt het klimaatdebat volop. Jongeren, studenten én ouderen trekken wekelijks door de 
straten om beleidsmakers aan te zetten de nodige maatregelen te treffen. Wetenschappers en 
onderzoekers ondersteunen deze oproep.
Ook de stad Dendermonde kan daarin mee het verschil maken. Onze fractie wil voorstellen om een 
klimaatpanel op te starten met jongeren, ondernemers, deskundigen, … uit Dendermonde. Zij kunnen in 
een open en participatief traject voorstellen doen aan de gemeenteraad in voorbereiding van de 
meerjarenplanning.

------
De voorzitter sluit de vergadering om 2.18 uur.

------

Wouter Van der Vurst Dirk Abbeloos
algemeen directeur voorzitter




