
ZIT T ING V AN 2 5  M E I  2 0 2 0  

 
AANWEZIG :  Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Janna Bauters, Hendrik Blommaert en Guy Glorieux, schepenen; 

  Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Katelijn Moerman,  

  Bruno Vander Linden, Dieter Verscheure, Petra De Sutter en  

  Filip Hebbrecht, raadsleden. 

  Freddy De Cuyper, adjunct-algemeen directeur. 

VERONTSCHULDIGD :  --- 

1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. 

Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 27.04.2020 wordt goedgekeurd. 

Voor de weergave van de opmerkingen in verband met dit verslag, de vragen en de debatten errond wordt verwezen 

naar het zittingsverslag. 

Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad geldt de audio-opname als zittingsverslag. 

(artikel 32 § 2 van het huishoudelijk reglement). 

2. Wijziging personeelsformatie en organogram. 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 gewijzigd bij decreet van 21/12/2018; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 betreffende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 

provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositieregeling van de secretaris en de 

ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

Gelet op het raadsbesluit van 26 april 2018 houdende de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat in de huidige personeelsformatie er binnen de technische dienst 2 technisch beambten (contractueel) 

werkzaam zijn; 

Overwegende dat de gemeente meer taken in eigen beheer wenst uit te voeren; 

Overwegend dat het hierbij aangewezen is een extra personeelslid aan te werven; 

Overwegende dat een wijziging van de personeelsformatie daarvoor noodzakelijk is; 

Gelet op de bespreking van deze personeelsformatie op het managementteam; 

BESLUIT EENPARIG: 

Art. 1. – De personeelsformatie van het gemeentepersoneel wordt als volgt vastgesteld : 

Statutair personeel : 

Functietitel    Aantal  Niveau   Rang  Statuut 

Algemeen directeur   1   Decretale graad  klasse 1  statutair 

Financieel directeur   0,4  Decretale graad  klasse 1 statutair 

Omgevingsambtenaar   1  B1 – B3  Bv  statutair 

Administratief hoofdmedewerker 1  C4 – C5   Cx  statutair 

Administratief medewerker  1  C1 – C3  Cv  statutair 

Technisch assistent   1  D1 – D3  Dv  statutair 

Technisch beambte schoonmaak 8/38  E1 – E3  Ev  statutair 

Statutair uitdovend personeel 



Functietitel    Aantal  Niveau   Rang  Statuut 

Adjunct algemeen directeur  1   Decretale graad  klasse 1  statutair uitdovend 

Contractueel personeel  

Functietitel    Aantal  Niveau   Rang  Statuut 

Administratief medewerker  1  C1 – C3  Cv  contractueel 

Technisch beambte   3  E1 – E3  Ev  contractueel 

Art. 2. – Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in het kader van het 

bestuurlijk toezicht wordt verzonden aan de provinciegouverneur. 

3. GASELWEST. – Intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Gaselwest. 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, meer in het bijzonder de artikelen 2, 40 en 41 en Deel 3 

Titel 3; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 

Gelet op het feit van Gaselwest aandeelhouder is van Publi-T; 

Gelet op de aangetekende brief van 17.4.2020 van Gaselwest met als onderwerp “Uitnodiging intekening uitgifte 

aandelen Apt” 

Overwegende de toelichting in de nota “Uitgifte aandelen Apt motivering en procedure” 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1.- In te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 698 aandelen aan een eenheidsprijs 

van € 26,59 voor een totaal bedrag van € 18.559,82 

Art.2.- De volstorting van de nieuwe aandelen Apt te financieren met eigen middelen en de volstorting uit te voeren 

op eenvoudig verzoek van Gaselwest. 

Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder 

meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres 

johan.verzyck@fluvius.be  

4. I.VL.A. - Algemene vergadering van 25.06.2020. - Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat 

van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Overwegende dat de gemeente lid is van de Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse 

Ardennen (afgekort I.VL.A.) met zetel te Oudenaarde; 

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 24.04.2020 voor deelname aan de algemene vergadering op donderdag 

25.06.2020 met alle bijhorende stukken en de volgende agenda : 

1. Jaarverslag Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2019 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019 

3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Overwegende dat de gemeentelijke vertegenwoordiger, dhr. Hendrik Blommaert,  reeds eerder bij besluit van de 

gemeenteraad werd aangeduid tot het einde van de lopende legislatuur; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1.  - Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van I.VL.A. 

te Oudenaarde op donderdag 25.06.2020. 

Art.2.  – De vertegenwoordiger van de gemeente op te dragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in onderhavig raadsbesluit. 
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Art.3.  - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken worden aan de heer voorzitter van I.VL.A, 

Meersbloem-Melden 46a te 9700 Oudenaarde. 

5. ZEFIER cvba. – Goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering op donderdag 11.6.2020.  

In openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 41; 

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier; 

Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28; 

Gelet op de uitnodiging via e-mail van 16 maart 2020 tot de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier op 11 

juni 2020; 

Gelet op de ter beschikking gestelde documenten; 

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren; 

BESLUIT eenparig : 

Enig artikel: Hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring aan de agenda en alle 

afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier van 11  juni 2020, zijnde 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019; 

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019; 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting); 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 

5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig 

artikel 5:102 WVV; 

6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen die niet 

evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (rekeningsector) gebeurt;  

7. Volmacht.  

 

Volgende punten van de partij GROEN werden toegevoegd aan de agenda 

6. Voorzien in 3 speelstraten tijdens de schoolvakantie juli-augustus 2020. 

Raadslid Petra De Sutter geeft een toelichting bij het voorstel om de Kullaarsweg, Abraham Hansstraat en 

Kloosterstraat in te richten als speelstraat. 

De partij N-VA steunt dit voorstel. 

De voorzitter bevestigt dat de Brandweer steeds doorgang moet hebben in de straten en zeker niet positief staat ten 

opzichte van speelstraten. Bovendien zijn de bewoners van speelstraten evenmin enthousiast.  

Het voorstel wordt met 4 stemmen voor en 7 stemmen tegen afgewezen. 

7. Voorstel om het grasveld achter het gemeentehuis tijdelijk open te stellen als speelruimte 

Raadslid Petra De Sutter stelt voor om het grasveld achter het gemeentehuis open te stellen als speelruimte. De 

voorzitter bevestigt dat deze ruimte opgenomen is in een RUP en dat deze bestemming niet gewijzigd wordt. 

Bovendien zijn er voldoende alternatieven.  Er is een speelruimte in het Koekoeksnest en nabij de school en het 

rusthuis. 

Het voorstel wordt met 4 stemmen voor en 7 stemmen tegen afgewezen. 



8. Voorstel dat de gemeente zich kandidaat stelt voor de Bouwdoos, een project van Solva, Vormingplus, 

LogoGezond+ en RLVA. 

Filip Hebbrecht geeft een toelichting omtrent het project. 

Het project heeft tot doel om de dorpspleinen te verfraaien. 

De kostprijs bedraagt € 4.000 voor 1 maand. 

Gelet op de hoge kostprijs wordt het voorstel met 7 stemmen tegen 4 stemmen afgewezen.  

Volgende punten van de N-VA fractie worden toegevoegd aan de agenda 

9. Zomerschool 

De N-VA fractie stelt voor dat het gemeentebestuur actief bemiddelt met zowel het schoolbestuur, de schooldirectie 

en eventueel met onze plaatselijke verenigingen zoals Jeho, Natuurpunt, om de inrichting van een zomerschool op te 

zetten.  

Raadslid Dieter Verscheure geeft een toelichting bij het voorstel 

Schepen Guy Glorieux bevestigt dat hij een overleg heeft gehad met de directeur van de plaatselijke school en dat de 

directie niet achter dit idee staat. 

De voorzitter bevestigt dat dit eerder een bevoegdheid is van het college.  Raadslid Dieter Verscheure neemt daarvan 

akte. 

10. Toekenning van een subsidie voor de inrichting van een zomerschool. 

De N-VA fractie stelt voor dat het gemeentebestuur de eventuele inrichting van een zomerschool bijkomend onder-

steunt met een subsidie ten belope van 50 % van de subsidie die de Vlaamse Overheid voorziet (maximum 2.500 €).  

Aangezien het vorig voorstel niet werd aanvaard is dit agendapunt dan ook zonder voorwerp. 

11. Mondelinge vragen en mededelingen 

Voor een weergave van de mededelingen en de mondelinge vragen en replieken wordt verwezen naar het 

zittingverslag. 

De gemeenteraad heeft reeds eerder in het huishoudelijk reglement bepaald dat het zittingsverslag mag vervangen 

worden door de audio-opname. 

Uittreksel uit het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad : 

Artikel 32 § 2 :  

“De zittingverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden in chronologische volgorde alle 

besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en 

antwoorden. De zittingverslagen worden vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de 

gemeenteraad.” 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De adjunct-algemeen directeur, 

 

 

 

Freddy De Cuyper. 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 

 

Cynthia Browaeys 

 


